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ค ำน ำ 
 

 ตามท่ีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้จัดท า “แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต กรมอุตุนิยมวิทยา 
พ.ศ.2559” ไว้แล้ว ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 โดยมีมติเห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐ จังหวัด สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
ด าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์การ โดยมี ส านักงาน ก.พ.ร.  เป็นหน่วยงานหลัก ในการ
สนับสนุนการด าเนินการ 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 : COVID – 19) ซึ่งโรคระบาดนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโลกเป็นวงกว้าง รวมถึงส่งผล
กระทบต่อการบริหารราชการและการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐไปด้วย และโดยที่มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เรื่อง การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตได้มีการก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้อง
จัดท าแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตซึ่งครอบคลุมถึงกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติหรือเหตุฉุกเฉินอ่ืนไว้แล้ว แต่
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตดังกล่าวยังไม่เคยมีการทบทวนหรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี (Digital Disruption) รวมทั้งยังไม่ครอบคลุมถึง
กรณีของการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงดังเช่นกรณีของโรคไวรัสโควิด 19 ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้เสนอมาตรการ
เตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับ
สถานการณ์การระบาดของโรคโรวิด 19) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา คณะรัฐมนตรีจึงมีมติในการประชุม เมื่อวันที่
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและ
ให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19)] โดยให้ส านักงาน ก.พ.ร. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity 
Plan) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ให้เป็นปัจจุบัน และมุ่งเน้นให้น าระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Service) รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานและให้บริการประชาชนด้วย รวมถึงให้หน่วยงาน
ภาครฐัทุกแห่ง จัดส่งแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตที่ปรับปรุงแล้วเสร็จให้ส านักงาน ก.พ.ร. รวบรวมเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพการบริการภาครัฐต่อไป 
 เพ่ือเป็นการทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตของกรมอุตุนิยมวิทยา
ให้เป็นปัจจุบันและรองรับสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต โดยได้จัดท า “แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส าหรับ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) กรมอุตุนิยมวิทยา” เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและ
สามารถบริหารจัดการองค์การภายใต้สภาวะวิกฤตโดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารงานและให้บริการ
ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในการบริหารงานและให้บริการประชาชนของกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไป 
 
        กรมอุตุนิยมวิทยา 
        กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.  ควำมเป็นมำ 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เห็นชอบแนวทางและมาตรการที่
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน 
และรัฐวิสาหกิจ ด าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์การ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจ
หลัก หรืองานบริการที่สาคัญได้อย่างต่อเนื่อง แม้เกิดสภาวะวิกฤต ตามที่ ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และมอบหมาย
ให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการด าเนินการให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมสัมมนา “เวทีปัญญา สัมมนาวาที” ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2556 เรื่อง “แนวทางการจัดทาแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต” เพ่ือให้ทุกหน่วยงานของรัฐ สามารถ
ด าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และมีหนังสือ ด่วนที่สุด         
ที่ นร 1205.3/827 ลงวันที่ 11 เมษายน 2556 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการจัดท าแผนบริหาร
ความต่อเนื่องขององค์การ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2556 และน าแผนบริหารความต่อเนื่องขึ้นบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยมีส านักงาน ก.พ.ร. ติดตามผลการจัดท าแผนดังกล่าว หลังจากที่ได้จัดท าแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง ควรทดสอบ ซักซ้อม และปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่อง โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
สิงหาคม 2556 ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ติดตามผลการด าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในเดือนกันยายน 2556 และจัดท ารายงานเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ 

  กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ
กรมฯ เพ่ือให้บริการแก่ประชาชน สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนหลากหลายสาขาอาชีพ ในสภาวะที่
ต้องประสบวิกฤตภัยต่าง ๆ อาทิ การเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยใหญ่ของประเทศในปลายปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผล
ให้ส่วนราชการหลายแห่งถูกน้าท่วมขัง ไม่สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างปกติ บุคลากรของหน่วยงานได้รับ
ความเดือดร้อน ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย รวมทั้งประชาชนหรือผู้รับบริการไม่สามารถติดต่อ
ขอรับบริการ หรือการติดต่อประสานงานเพ่ือขอรับความช่วยเหลือใด ๆ ได้ การปฏิบัติราชการประสบปัญหา  
ชะงักงันนานหลายวัน 

 กรมอุตุนิยมวิทยา จึงได้เตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตและวางแผนบริหารความต่อเนื่อง โดย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดท า “แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตกรมอุตุนิยมวิทยา” ซึ่งปรับปรุง
จาก “แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร” ที่กรมอุตุนิยมวิทยาจัดท าไว้เมื่อ ปี พ.ศ.2556 เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่มีความส าคัญได้อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ และได้ประกาศใช้แผนดังกล่าว เมื่อ ปี พ.ศ.2559 

 ใน ปี พ.ศ. 2560 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ประกาศใน               
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 103 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560 และ อ.ก.พ.กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหาร
ราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19)] โดยให้ ส านักงาน ก.พ.ร.ประสานงานกับ
หน่วยงานราชการของรัฐทุกหน่วย ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
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(business continuity plan) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ให้เป็นปัจจุบัน โดยให้มุ่งเน้น
การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) รวมทั้งเทคโนโลยีดีจิทัลมาใช้ในการบริหารงานและให้บริการประชาชน
ด้วย และให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง จัดส่งแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตที่ปรับปรุงแล้วเสร็จให้
ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนมิถุนายน 2563 เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการยกระดับ
ประสิทธิภาพการบริการภาครัฐต่อไป 

 ดังนั้น กรมอุตุนิยมวิทยา จึงได้ด าเนินการและปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต
กรมอุตุนิยมวิทยา ที่ได้ประกาศใช้ใน ปี พ.ศ.2559 ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับความเจริญของเทคโนโลยีและ
รองรับสถานการณ์โรคระบาด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
บริหารจัดการองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่มีความส าคัญอย่างต่อเนื่ อง และมีประสิทธิภาพ โดย
มุ่งเน้นการน าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานและ
ให้บริการประชาชนอีกด้วย 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการในการบริหารความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต  โดย
มุ่งเน้นการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการบริหารงานและให้บริการประชาชน 

 2.2  เพ่ือให้กรมอุตุนิยมวิทยา มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน 

 2.3  เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด/ข้อขัดแย้ง หรือปัญหาอื่น ๆ ในการท างาน 

 2.4  เพ่ือลดผลกระทบจากการปฏิบัติราชการที่ต้องหยุดชะงัก เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ชมุชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 2.5  เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 3.1  กรมอุตุนิยมวิทยา มีเครื่องมือในการด าเนินงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตที่ทันสมัย 
เป็นปัจจุบัน 

 3.2  สามารถปฏิบัติภารกิจหลักท่ีส าคัญของกรมฯ ได้อย่างต่อเนื่อง 

 3.3  สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าจะสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.  กรอบกำรด ำเนินกำร 

 จากการประชุมสัมมนา “เวทีปัญญา สัมมนาวาที” ครั้งที่ 22 เรื่อง “แนวทางการจัดท าแผนบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต” ส านักงาน ก.พ.ร. โดยวิทยากรจาก บริษัท ดีลอยท์ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา 
จ ากัด ได้บรรยายแนวทางการจัดทาแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และกรณีศึกษาการจัดทาแผนบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของหน่วยงานนาร่อง โดยได้แนะน าแนวทางและมาตรฐานในการบริหารความต่อเนื่อง
หลายแนวทาง เช่น BS25999, มาตรฐาน ISO 22310 และ มอก. 22310 เป็นต้น แต่ที่ได้รับการใช้อย่างแพร่หลาย 
คือ BS25999 Business Continuity Management (BCM) ซึ่งแนวทางดังกล่าว ได้กาหนดให้มี 6 องค์ประกอบ
หลัก เป็นวงจรการบริหารความต่อเนื่อง (BCM Life Cycle) องค์กรหรือหน่วยงานสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ โดย
ขอบเขตวิธีการบริหารจัดการ และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่องของแต่ละองค์กรอาจแตกต่างกัน
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ไปตามขนาด ประเภทภารกิจ และทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่ง “แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต กรม
อุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2559” ก็ได้ใช้แนวทางและมาตรฐานในการบริหารความต่อเนื่อง ตามแนวทาง BS25999 
Business Continuity Management (BCM) และแผนฉบับปรับปรุงนี้ ก็จะใช้แนวทางและมาตรฐานดังกล่าวด้วย 
โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

 4.1  การบริหารโครงการจัดการความต่อเนื่อง (BCM Program Management) เป็นขั้นตอนแรก
ที่ผู้บริหารหน่วยงานต้องหารือกับผู้บริหารระดับส่วนงานต่าง ๆ เพ่ือก าหนดโครงสร้าง ผู้จัดการและทีมงาน รวมถึง
บทบาทความรับผิดชอบในโครงการจัดการความต่อเนื่อง 

 4.2  ศึกษาและท าความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization) เป็นขั้นตอน
การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง/ภัยคุกคาม เพื่อระบุความเร่งด่วนของกิจกรรม 
และระดับความสามารถที่ต้องการเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดล าดับความส าคัญของกระบวนงาน การก าหนดแนวทาง
และกลยุทธ์ 

 4.3  ก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง BCM (Determining BCM Strategy) ผู้จัดการและ
ทีมโครงการจัดการความต่อเนื่องหารือร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา และก าหนดแนวทาง/
กลยุทธ์ เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงพิจารณาอนุมัติ 

 4.4  พัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน (Developing and 
Implementing BCM Repose) ผู้จัดการและทีมโครงการจัดการความต่อเนื่องร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานใน
สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา พัฒนาและจัดท าแผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินและแผนความต่อเนื่อง 

 4.5  ทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน (Exercising Maintaining and Reviewing) ผู้จัดการ
และทีมโครงการจัดการความต่อเนื่อง ร่วมกับผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา 
ด าเนินการทดสอบแผนที่ได้จัดท าขึ้น 

 4.6  ปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Embedding BCM in the 
Organization’s Culture) ท าให้บุคลากรทุกคนเข้าใจถึงความส าคัญของ BCM ตลอดจนบทบาทหน้าที่ที่ทุกคน 
พึงมีเพ่ือให้หน่วยงานสามารถด าเนินต่อไปได้ในยามที่เกิดเหตุวิกฤต 
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บทที่ 2 

แนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต 

 

 แนวคิดการบริหารความต่อเนื่องของกรมอุตุนิยมวิทยา จะเน้นการควบคุมดูแลและป้องกันทรัพยากร
ที่ส าคัญต่อการด าเนินงานหรือให้บริการ เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดส าหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
หากการควบคุมภายในที่มีอยู่ ไม่สามารถควบคุมดูแลและป้องกันได้ทั้งหมด เมื่อมีเหตุวิกฤตเกิดขึ้น ระดับของ
ความสามารถในการให้บริการ หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ จะลดลงหรือหมดไป ดังนั้น กรม
อุตุนิยมวิทยา จะต้องรีบด าเนินการแก้ไข เพ่ือให้ระดับของความสามารถในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ กลับมาสู่
ระดับท่ีเหมือนหรือเทียบเคียงกับสภาวะปกติ ซึ่งบางครั้งอาจจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการฟ้ืนคืนสภาพ หรือต้อง
มีสถานที่ และทรัพยากรอ่ืนส ารองด้วย นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการบริหาร
จัดการและให้บริการประชาชน โดยกรมอุตุนิยมวิทยาเลือกน าแนวทาง BS25999 มาใช้ โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ 
และก าหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตไว้ ดังนี้ 

 

แนวทำงกำรตอบสนองต่อสภำวะวิกฤต 

 เมื่อเกิดเหตุวิกฤต กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องเร่งด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้
บรรเทาเบาบางลง และเพ่ือให้การบริหารจัดการภารกิจของกรมฯ มีความต่อเนื่อง ซึ่งอาจแยกพิจารณาได้เป็น 

 1) ภายในช่วงระยะเวลาแรก จะเป็นช่วงของการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ (Incident/Emergency 
Management) และหากกรณีที่เหตุการณ์และความเสียหายขยายตัวไปในวงกว้าง การตอบสนองอาจจ าเป็นต้อง
ยกระดับเป็นการบริหารจัดการวิกฤต (Crisis Management) 

 2) ภายหลังจากนั้น จะเป็นช่วงของการท าให้เกิดความต่อเนื่องของกระบวนการทางธุรกิจ 
(Continuity Management) เพ่ือให้หน่วยงานสามารถกลับมาด าเนินงานได้ ซึ่งแยกได้เป็น  2 ระดับ คือ 

  (2.1) ด าเนินงานหรือให้บริการได้ในระดับที่องค์กรยอมรับกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดภายในระยะอันสั้น 

  (2.2) กลับมาให้บริการได้ในระดับปกติตามระยะเวลาที่ก าหนด ในช่วงการด าเนินการกอบกู้
กระบวนการทางธุรกิจ (Recovery) ดังแสดงตามรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แนวคิดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

 
ที่มา : https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:pas:22399:ed-1:v1:en 

 

แนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Management) 

  กรมอุตนุิยมวิทยาเลือกแนวทางการบริหารความต่อเนื่องตามมาตรฐาน BS25999 มาประยุกต์ใช้
ในการบริหารความต่อเนื่อง ตามแผนภูมิดังรูปที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

รูปที่ 2 วงจรการบริหารความต่อเนื่อง (BCM Life Cycle) 

 
 

ที่มา : ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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 1. การบริหารโครงการจัดการความต่อเนื่อง (BCM Program Management) 

  โครงการจัดการความต่อเนื่อง ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักและเป็นขั้นตอนแรกของการบริหาร
ความต่อเนื่อง โดยเป็นขั้นตอนการจัดท ากรอบนโยบายและโครงสร้าง BCM  หน้าที่และการจัดตั้งทีมงาน BCM  
การก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของพนักงาน ขั้นตอนการปรับระดับของเหตุการณ์ (Incident Escalation 
Process) วิธีการบริหารโครงการ บริหารความต่อเนื่อง และการติดตามพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า 

 2. การศึกษาและท าความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization) 

  การเข้าใจองค์กรเป็นกระบวนการท าความรู้จักกับองค์กรและหน่วยงาน ซึ่งหมายถึงความรู้และ
เข้าใจในสภาพและการด าเนินงานขององค์กรและหน่วยงานว่า จะรับผลกระทบหรือความเสี่ยงอย่างไร อ่านวิธีการ
วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis – BIA) และการประเมินความเสี่ยง (Risk 
Assessment – RA) เพ่ือระบุความเร่งด่วนของกิจกรรมต่าง ๆ และระดับความสามารถที่ต้องการ เพ่ือน าไปเป็น
ข้อมูลในการจัดระดับความส าคัญของกระบวนงานการก าหนดแนวทาง และการก าหนดกลยุทธ์ในขั้นต่อไป 

 3. การก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง BCM (Determining BCM Strategy) 

  การก าหนดแนวทางในการตอบสนองต่อการหยุดชะงักของการด าเนินงานขององค์กร ได้แก่ กล
ยุทธ์กู้คืนการด าเนินงาน (Recovery Strategy) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องจัดท าก่อนการพัฒนาและเตรียมการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน และการก าหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม ตามข้อมูลที่
ได้จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) ซึ่งประกอบด้วยเรื่องบุคลากร (People) สถานที่ปฏิบัติงาน 
(Premise) อุปกรณ์และเครื่องมือ (Equipment) เทคโนโลยี (Technology) ข้อมูล (Information) และผู้ผลิต
สินค้าหรือผู้ให้บริการ (Suppliers) 

 4. การพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน (Developing and 
Implementing BCM Response) 

  หลังจากที่ได้มีการก าหนดกลยุทธ์เรียบร้อยแล้ว จะต้องจัดท าแผนงานเตรียมตอบสนองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน โดยให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

- Incident Management Plans (IMP) เพ่ือจัดการกับวิกฤตฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 
- Emergency/Crisis Management Plans (CMP) เพ่ือจัดการกับวิกฤตฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 

และผลกระทบขยายไปในวงกว้าง 
- Business Continuity Plans (BCP) เพ่ือบริหารการด าเนินภารกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่ง

ท าขั้นตอนงานที่ฉุกเฉินต่อภารกิจ และใช้ทรัพยากรหลักอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเตรียม
แผนรับสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ 

- Recovery Plans (RP) เพ่ือกู้คืนภารกิจหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไป 

 5. การทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน (Exercising Maintaining and Reviewing) 

  เป็นกระบวนการที่สร้างความมั่นใจว่า BCM ที่ได้จัดท าขึ้นสามารถใช้ได้จริง รวมทั้งเพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากร และประสิทธิภาพ
ของแผนในการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ โดยรูปแบบการทดสอบอาจมีตั้งแต่ระดับง่ายไปหายาก ดังนี้ 
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- Call Tree คือ การซ้อมการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทาง
โทรศัพท์ 

- Tabletop Testing คือ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดย
จ าลองโจทย์สถานการณ์ขึ้นมา และลองน าแผน BCP มาพิจารณาว่า ใช้ตอบโจทย์แต่ละ
ขั้นตอนได้หรือไม่ 

- Simulation  คือ การทดสอบโดยจ าลองสถานการณ์เสมือนจริง และลองน าแผน BCP 
มาประยุกต์ใช้ 

- Full BCP Exercise คือ การทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากท่ีสุด 

 6. การปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Embedding BCM in the 
Organization’s Culture) 

  เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญประการหนึ่งในการท าให้ BCM ผสมกลมกลืนเข้ากันจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
โดยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและจิตวิทยาที่จะท าให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ซึมซับและเข้าใจถึงความส าคัญของ BCM 
ตลอดจนบทบาทหน้าที่ที่ทุกคนพึงมี เพ่ือให้ภารกิจสามารถด าเนินต่อไปได้แม้ในยามที่เกิดเหตุวิกฤต 

 จากข้ันตอนต่าง ๆ ทั้งหมดสามารถแสดงเป็นแผนภาพตามรูปที่ 3 ดังนี้ 

รูปที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินงานตามแนวทาง BS25999 

 

 จากแนวทาง BS25999 ที่ได้กล่าวมาข้างต้น หน่วยงานภาครัฐสามารถพิจารณาก าหนดกลุ่ม
ผู้รับผิดชอบและโครงสร้างโครงการจัดการความต่อเนื่องตามตารางที่ 1 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 สรุปขั้นตอนด าเนินการและผู้รับผิดชอบของโครงสร้างการจัดการความต่อเนื่อง 
ขั้นตอนด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. บริหารโครงการจัดการ
ความต่อเนื่อง 

 ผู้บริหารหน่วยงาน 
 ผู้บริหารฝ่ายงาน/ส่วนงาน   
ต่าง ๆ 
 ผู้จัดการและทีมงาน
โครงการฯ 
 ผู้จัดการและทีมงาน

ผู้บริหารหน่วยงานหารือกับผูบ้ริหารฝ่ายงาน/ส่วน
งานตา่ง ๆ และก าหนดโครงสร้าง ผู้จัดการและ
ทีมงาน รวมถึงบทบาทความรับผิดชอบใน
โครงการจัดการความต่อเนื่อง 

2. ศึกษาและท าความเข้าใจ
องค์กร 

ผู้จัดการและทีมโครงการจัดการความต่อเนื่อง
ร่วมกับผู้บริหาร ฝ่ายงาน/สว่นงานตา่ง ๆ ศึกษา

1. บริหารโครงการ 

จัดการความต่อเนื่อง 

2. ศึกษาและท าความ

เข้าใจองค์กร 
3. ก าหนดกลยุทธ์ BCM 

4. พัฒนาและเตรียมการ

ตอบสนองต่อเหตุการณ์

ในสภาวะฉุกเฉิน 

5. การทดสอบปรับปรุง

และทบทวนแผน 

6. ปลูกฝัง BCP ให้เป็น

ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม

องค์กร 
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ขั้นตอนด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
โครงการฯ ผู้บริหารฝา่ยงาน/ส่วน
งานตา่ง ๆ 

และวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) การ
ประเมินความเสี่ยง/ภัยคุกคาม และก าหนดแนว
ทางเลือก 

3. ก าหนดกลยุทธ์ BCM  ผู้บริหารหน่วยงาน 
 ผู้บริหารฝ่ายงาน/ส่วนงาน   
ต่าง ๆ 
 ผู้จัดการและทีมงาน
โครงการฯ 

ผู้จัดการและทีมโครงการจัดการความต่อเนื่อง
หารือร่วมกับผู้บริหารฝ่ายงาน/ส่วนงานตา่ง ๆ 
และก าหนดแนวทาง/กลยุทธ์ น าเสนอต่อผู้บริหาร
หน่วยงานพิจารณาและอนุมตัิ 

4. พัฒนาและเตรียมการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ใน
ภาวะฉุกเฉิน 

 ผู้จัดการและทีมงานโครงการฯ 
ฝ่ายงาน/ส่วนงานต่าง ๆ 

ผู้จัดการและทีมโครงการจัดการความต่อเนื่อง
ร่วมกับตัวแทนจากฝ่ายงาน/ส่วนงานต่าง ๆ 
พัฒนาและจัดท าแผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์
ในภาวะฉุกเฉิน และแผนความต่อเนื่อง 

5. การทดสอบ ปรบัปรุง และ
ทบทวนแผน 

 ผู้จัดการและทีมงาน
โครงการฯ 
 ผู้บริหาร 
 ตัวแทนฝ่ายงาน/ส่วนงานตา่ง ๆ 

ผู้จัดการและทีมโครงการจัดการความต่อเนื่อง 
ร่วมกับผู้บริหารและตัวแทนจากฝ่ายงาน/ส่วนงาน
ต่าง ๆ ด าเนินการทดสอบแผนที่ได้จัดท าขึ้น 

6. ปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 

 ผู้บริหารของหน่วยงาน 
 ผู้บริหารฝ่ายงาน/ส่วนงาน
ต่าง ๆ 

ผู้จัดการและทีมโครงการจัดการความต่อเนื่อง 
ร่วมกับผู้บริหารและตัวแทนจากฝ่ายงาน/ส่วนงาน
ต่าง ๆ น าเสนอแนวทางการปลกูฝัง BCM แก่
ผู้บริหารหน่วยงานน าไปปฏิบัติ 
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บทที่ 3 

ลักษณะโดยรวมขององค์กร 

 

 ลักษณะ (character) ส าคัญที่แสดงถึงบุคลิกหรือความเป็นตัวตนโดยรวมของกรมอุตุนิยมวิทยา 
ประกอบด้วย 

 1) วิสัยทัศน์ 

  "เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ เพ่ือคุณภาพและประโยชน์
ของสังคม” 

 2) พันธกิจ 
      (1)  องค์กรสมรรถนะสูง 
   (2)  ข้อมูลและการพยากรณ์ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
   (3)  เตือนภัย ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   (4)  สร้างประโยชน์ให้กับสังคม 
   (5)  เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นงานด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวให้เป็นที่ยอมรับ 

 3) ค่านิยมองค์กร : SOSMART 

S : Self Development : พัฒนำตนเอง  หมายถึง ใฝ่หาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง       
อยู่เสมอ 

O : On Target : มุ่งผลสัมฤทธิ์  หมายถึง ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนด ท างานให้
เกิดผลดีแก่องค์กรและส่วนรวม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์
เป็นหลัก มีการวัดผลลัพท์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม 

S : Service mind : มีจิตบริกำร  หมายถึง การให้บริการที่ดี และมีคุณภาพ ด้วยความ
เต็มใจ 

M : Moral : มีคุณธรรม  หมายถึง มีความซื่อสัตย์สุจริต และจิตส านึกที่ดี ในการฏิบัติงาน 
คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

A : Active : กระตือรือร้น  หมายถึง มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น และตั้งใจอย่างแน่วแน่ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างที่ตั้งไว้ 

R : Responsibility : มีควำมรับผิดชอบ  หมายถึง การแสดงออกถึงความเอาใจใส่มุ่งมั่น
ต่อบทบาท และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วย
ความผูกพันอดทนต่อปัญหาอุปสรรค เพ่ือให้บรรลุผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นด้วย 

T : Team work : กระตือรือร้น  หมายถึง มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น และตั้งใจอย่าง 
แน่วแน่ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างที่ตั้งไว้ 
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 4) โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 103 ก เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และมีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดและแบ่งโครงสร้างส่วนราชการของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตามรูปที่ 4 
ดังนี้ 

รูปที่ 4 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

กร
มอ

ุตุนิ
ยม

วิท
ยา

 (อ
ต.
) 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.) 

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตส.) 

ส านักงานเลขานุการกรม (ลก.) 

กองเครื่องมอือุตุนิยมวิทยา (คม.) 

กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ (ตอ.) 

กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา (บด.) 

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว (ฝผ.) 

กองพยากรณ์อากาศ (พอ.) 

กองพัฒนาอุตุนิยมวทิยา (พน.) 

กองสื่อสาร (สส.) 

กองอุตุนิยมวิทยาการบิน (กบ.) 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศบ.) 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง (ศล.) 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ศต.) 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (ศน.) 
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  5) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา 

   จากแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมอุตุนิยมวิทยา ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ดังแสดงไว้ในรูปที่ 5 มีรายละเอียด
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา ตามค าสั่งกรมอุตุนิยมวิทยาที่ 475/2560            
สั่ง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2 หน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยาและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
หน่วยงาน/ส่วนงานย่อย หน้าที่ความรบัผิดชอบ 

ส่วนบรหิำร 
 - อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา (ออต.) 
 - รองอธิบดีฯ ฝ่ายบริหาร (รอบ.) 
 - รองอธิบดีฯ ฝ่ายปฏิบัติการ (รอป.) 
 - รองอธิบดีฯ ฝ่ายวิชาการ (รอว.) 

วางแผนและบริหารจัดการกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้ความรู้และบริการ
ด้านอุตุนิยมวิทยา เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย า และทัน
เหตุการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรรม 
และอุตสาหกรรม ตลอดจน เป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เอกชน และหน่วยงานของ
รัฐจากภัยธรรมชาติ 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (พร.)  1. เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
 2. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบ
ราชการในกรม 
 3. ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
ร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรม 
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน (ตส.)  1. ด าเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และ
การบัญชีของกรม 
 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (ลก.) 
 - กลุ่มช่วยอ านวยการนักบริหาร (อบ.) 
 - กลุ่มนิติการ (นต.) 
 - กลุ่มบริหารงานทั่วไป (บท.) 
 - กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กจ.) 
 - กลุ่มการเงินและบัญชี (งบ.) 
 - กลุ่มบริหารพัสดุ (พด.) 
 - กลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ (รพ.) 
 - กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน (ยศ.) 
 - กลุ่มประชาสัมพันธ์ (ปส.) 

 1. ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งาน
ช่วยอ านวยการ และงานเลขานุการของกรม 
 2. ด าเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ 
อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม 
 3. ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมทั้งวางแผน
ก าลังคน งานสวัสดิการ การเสริมสร้างและด าเนินการทางวินัย และ
การรักษาระบบคุณธรรม 
 4. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนการ
ปฏิบัติราชการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
วิเคราะห์ระดับความส าเร็จของงาน 
 5. ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งาน
เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่และคดีปกครอง 
 6. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการ
ปฏิบัติงาน ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว และกิจกรรมของ
กรม รวมทั้งด าเนินงานเกี่ยวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมและ
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หน่วยงาน/ส่วนงานย่อย หน้าที่ความรบัผิดชอบ 
งานโรงพิมพ์ 

กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยำ (คม.) 
 - ฝ่ายบริหารทั่วไป (บป.) 
 - ส่วนผลิตเคร่ืองมือตรวจอากาศ (ผค.) 
 - ส่วนมาตรฐานเครื่องมือตรวจอากาศ (มม.) 
 - ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ 
(คพ.) 
 - ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศเพื่อการบิน 
(คบ.) 
 - ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศด้วยเรดาร์ (คร.) 
 - ส่วนวิชาการและวิศวกรรมเครื่องมือ
อุตุนิยมวิทยา (วค.) 
 - ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน (คช.) 

 1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไข บ ารุงรักษา
เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
 2. ศึกษา พัฒนา และจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐาน
เครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา 
 3. ให้ค าปรึกษา ศึกษา พัฒนา วางแผน ด าเนินการ และจัดท าคู่มือ
ในการติดตั้งบ ารุงรักษา และคู่มือซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์
อุตุนิยมวิทยา 
 4. ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการตรวจอากาศที่
ทันสมัยตามมาตรฐานสากล 
 5. ด าเนินการและให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐในการสอบเทียบ
และตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการตรวจอากาศให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานสากลและข้อก าหนดขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

กองตรวจและเฝ้ำระวังสภำวะอำกำศ (ตอ.) 
 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บป.) 
 - ส่วนตรวจอากาศที่ 1 (ตก.1) 
 - ส่วนตรวจอากาศที่ 2 (ตก.2) 
 - ส่วนตรวจอากาศที่ 3 (ตก.3) 
 - ส่วนสนับสนุนการตรวจอากาศ (สก.) 
 - ส่วนมาตรฐานการตรวจอากาศ (มต.) 
 - ส่วนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา (ดท.) 
 - ส่วนเรดาร์ตรวจอากาศ (รต.) 
 - ส่วนตรวจอากาศชั้นบน (ตช.) 
 - สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด 
 - ส่วนอากาศการบินตราด (สกบ.ตราด) 
 

 1. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ
และเฝ้าระวังสภาวะอากาศในพื้นที่รับผิดชอบภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีฝนและสถานีวัด
ระดับน้ าทั่วประเทศ 
 2. ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานอากาศผิวพื้น อากาศชั้น
บน 
 3. ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม และเตือนสภาวะอากาศด้วยเรดาร์
ตรวจอากาศและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่รับผิดชอบ 
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

กองบริกำรดิจิทัลอุตุนิยมวิทยำ (บด.) 
 - ฝ่ายบริหารทั่วไป (บป.) 
 - กลุ่มบริการสารสนเทศอุตุนิยมวทิยา (บส.) - กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา (วส.) 
 - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล (ทล.) 
 - ศูนย์โอโซนและรังสี (อร.) 
 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.) 
 - สถาบันอุตุนิยมวิทยา (สอ.) 

 1. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา และบริการทาง
วิชาการอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบดิจิทัลที่ทันสมัย 
 2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยด้านรังสีโอโซน มลภาวะ และ
อุตุนิยมวิทยาทะเล เพื่อการให้บริการ 
 3. วางแผน พัฒนา จัดระบบ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นศูนย์กลางการบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ค าปรึกษาการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบการให้บริการ และ
พัฒนาผลผลิตทางอุตุนิยมวิทยา ให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ตอบสนองนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของรัฐ 
 5. เป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยา 
และการบริการจัดการองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา และงานห้องสมุด
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หน่วยงาน/ส่วนงานย่อย หน้าที่ความรบัผิดชอบ 
ด้วยระบบดิจิทัลที่ทันสมัย 
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

กองเฝ้ำระวังแผ่นดินไหว (ฝผ.) 
 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บป.) 
 - ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัด
แผ่นดินไหว (พผ.) 
 - ส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึ
นามิ (ตผ.) 
 - ส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว 
(ปผ.) 
 - ส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ 
(วผ.) 

 1. ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตามและรายงานการเกิดแผ่นดินไหวและ     
สึนามิ 
 2. วิเคราะห์ จ าแนกคลื่นแผ่นดินไหว และด าเนินการเกี่ยวกับการ
ค านวณหาต าแหน่งการเกิด ขนาด เวลาเกิด ตลอดจนออกประกาศ
แผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประชาชนทันที 
 3. ประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและบรรเทาผล
ของแผ่นดินไหวอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
 4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการด้านแผ่นดินไหว สึนามิ 
และภูมิฟิสิกส์ 
 5. ตรวจสอบ รวบรวม จัดท ารายงาน ให้บริการ และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลแผ่นดินไหวและสึนามิกับหน่วยงานทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

กองพยำกรณ์อำกำศ (พอ.) 
 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บป.) 
 - ส่วนแผนที่อุตุนิยมวิทยา (ผท.) 
 - ส่วนบริการข้อมูลสารสนเทศพยากรณ์
อากาศ (บพ.) 
 - ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง (พก.) 
 - ส่วนวิจัยและพัฒนาการพยากรณ์อากาศ 
(วพ.) 
 - ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข (พต.) 
 - ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียม
อุตุนิยมวิทยา (รด.) 

 1. จัดท าแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์และพยากรณ์อากาศทั่วไป 
รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศเพื่อการคมนาคมขนส่ง
ทางบกทั่วประเทศ และการเดินเรือในอ่าวไทยและน่านน้ าใกล้เคียง 
 2. ออกค าเตือนลักษณะอากาศร้ายที่จะมีผลกระทบต่อประชาชน
โดยระบบพยากรณ์อากาศต่าง ๆ ที่ทันสมัยและเป็นสากล 
 3. เผยแพร่และให้บริการการพยากรณ์อากาศและเตือนภัย
ธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยาอย่างรวดเร็วโดยระบบและเทคนิคที่
ทันสมัย 
 4. ติดตามและประเมินผลการพยากรณ์อากาศ และศึกษาค้นคว้า
เทคนิคเพื่อปรับปรุงการพยากรณ์อากาศให้ทันสมัยตลอดเวลา 
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

กองพัฒนำอุตุนิยมวิทยำ (พน.) 
 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บป.) 
 - ส่วนวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการ 
(วร.) 
 - กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ (วท.) 
 - ศูนย์ภูมิอากาศ (ภก.) 
 - ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร (กษ.) 
 - ส่วนอุตุนิยมวิทยาอุทก (อท.) 

 1. ส่งเสริมและด าเนินการในการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้าน
อุตุนิยมวิทยาและด้านเทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพยากรณ์
อากาศอย่างรวดเร็วและแม่นย า 
 2. วิเคราะห์และรายงานอากาศประจ าถิ่นของประเทศไทย 
 3. คาดหมายลักษณะอากาศระยะนาน และคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 4. ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทางภูมิอากาศ ผลกระทบที่เกิด
จากภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และสภาวะโลกร้อน 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ คาดหมาย และรายงานอากาศเพื่อพัฒนา
ผลิตผลการเกษตรและอุตสาหกรรม และออกค าเตือนลักษณะอากาศที่
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หน่วยงาน/ส่วนงานย่อย หน้าที่ความรบัผิดชอบ 
จะมีผลกระทบต่อการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งศึกษา ค้นคว้า 
และวิจัยเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและอุตุนิยมวิทยากับ
การเกษตร 
 6. ศึกษา วิเคราะห์ และคาดหมายอุตุนิยมวิทยาอุทก และออกค า
เตือนอุทกภัย รวมทั้งศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
อุทก 
 7. ติดต่อประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้าน
ความช่วยเหลือ และความร่วมมือทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งการจัด
ประชุมและการเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย 
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

กองสื่อสำร (สส.) 
 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บป.) 
 - ส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาในประเทศ (สน.) 
 - ส่วนเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ต 
(คอ.) 
 - ศูนย์ โทรคมนาคมอุตุนิ ยมวิทยาแห่ ง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ทอ.) 
 - ส่วนช่างเทคนิคกระจายข่าวเพื่อการบิน
และเรือเดินทะเล (ทก.) 
 - ส่วนเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ทท.) 
 - ส่วนไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ฟค.) 
 - ส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ 
(คส.) 

 1. รวบรวม ตรวจสอบ ควบคุม ด าเนินการ และพัฒนาเกี่ยวกับ
เครือข่ายสื่อสารอุตุนิยมวิทยา เพื่อด าเนินการรับส่งและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับหน่วยงาน
อุตุนิยมวิทยาทั้งในและต่างประเทศ 
 2. กระจายข่าวอากาศเพื่อการคมนาคมขนส่งทุกสาขาและธุรกิจ
อื่น ๆ 
 3. ศึกษาและพัฒนาระบบสื่อสารอุตุนิยมวิทยาให้ทันสมัย เพื่อการ
รับส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างสมบูรณ์แบบและทัน
เหตุการณ์ 
 4. ให้ค าปรึกษา ศึกษา พัฒนา ด าเนินการ และจัดท าคู่มือในการ
ติดตั้ง บ ารุงรักษา และซ่อมแซมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการสื่อสาร 
 5. ด าเนินการเป็นศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาประจ าภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

กองอุตุนิยมวิทยาการบิน (กบ.) 
 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บป.) 
 - ส่วนตรวจอากาศการบินสุวรรณภูมิ (บภ.) 
 - ส่วนตรวจอากาศการบินดอนเมือง (บม.) 
 - ส่วนแผนที่อากาศการบิน (ผบ.) 
 - ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (พบ.) 
 - ส่วนติดตามสภาวะอากาศการบิน (ตบ.) 
 - ส่วนตรวจและเฝ้าระวังด้วยเครื่องมือพิเศษ 
(ฝพ.) 
 - ส่วนวิจัยและพัฒนาอากาศการบิน (วบ.) 
 - ส่วนมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาการบิน (มบ.) 

 1. ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานสภาวะอากาศเพื่อการบิน 
 2. จัดท าแผนที่อุตุนิยมวิทยาการบิน วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศ
เพื่อ   การบิน และออกค าเตือนลักษณะอากาศร้ายที่จะเป็นอันตราย
ต่อการบินในพื้นที่ที่รับผิดชอบของประเทศไทย รวมทั้งให้บริการข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการบิน 
 3. รวบรวมและจัดท าข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบินในรูปแบบตา่ง 
ๆ เพื่อการพยากรณ์ลักษณะอากาศตามเส้นทางบินทุกเที่ยวบินให้กับ
สายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการ และมาตณบานด้าน
อุตุนิยมวิทยาการบิน 
 5. สรุปผลการติดตามสภาวะอากาศเพื่อการบินและให้ค าแนะน า
แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องและประชาชนทั่วไป 
 6. ติดต่อประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้าน
ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางอุตุนิยมวิทยาการบิน 
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
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อื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค 5 ศูนย์ 
1. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน (ศบ.) 
2. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง (ศล.) 
3. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ศต.) 
4. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) 
5. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (ศน.) 
 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บป.) 
 - ส่วนติดตามสภาวะอากาศ (ตต.) 
 - ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ (ฝส.) 
 - สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด 
 - ส่วนตรวจอากาศการบิน (อก.) 
 - ส่วนอากาศการบินจังหวัด (สกบ.) 
 - ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา (สท.) 
 - ส่วนพยากรณ์อากาศ (สพ.) 
 - ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (พบ.) 
 - สว่นสื่อสารและเครื่องมือ (สม.) 

 1. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ 
เฝ้าระวัง รายงานและเตือนสภาวะอากาศและอากาศเพื่อการบิน 
รวมทั้งแผ่นดินไหวในพื้นที่รับผิดชอบ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง/ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ภาคใต้
ฝั่งตะวันออก/ภาคเหนือ) 
 2. ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สภาวะอากาศ 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง/
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก/ภาคเหนือ) 
 3. จัดท าฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ พยากรณ์
อากาศ และออกค าเตือนภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้ง
ให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการ
บินในพื้นที่รับผิดชอบ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน/ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง/ภาคใต้ฝั่ งตะ วันตก ภาคใต้ฝั่ ง
ตะวันออก/ภาคเหนือ) 
 4. ศึกษา วางแผน และด าเนินการในการบ ารุงรักษา และซ่อมแซม
เครือ่งมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาและการสื่อสาร 
 5. ให้ค าปรึกษา แนะน า และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์
ด้านอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว และการเตือนภัยธรรมชาติแก่
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่
เก่ียวข้อง 
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บทที่ 4 

แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องส ำหรับกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต 

(Business Continuity Plan : BCP) 

 

 แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ฉบับนี้ จัดท าโดยปรับปรุงจากแผน
บริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2559 เพ่ือกรมอุตุนิยมวิทยาจะได้น าไปใช้ในการ
ตอบสนอง และปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ การ
มุ่งร้ายต่อองค์กร อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม ภัยสงคราม วิกฤต
การทางไซเบอร์ หรือภัยจากโรคระบาดต่าง ๆ เป็นต้น โดยที่สภาวะวิกฤตหรือเหตุฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้การ
ด าเนินงานของกรมฯ ต้องหยุดชะงัก หรือไม่สามารถปฏิบัติงานตามปกติได้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยามี
ภารกิจด้านการให้บริการข่าวพยากรณ์อากาศ สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ 
ซึ่งมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น 
แผนบริหารความต่อเนื่องนี้จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้กรมอุตุนิยมวิทยา สามารถรับมือกับ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน บริหารจัดการได้แม้ในสภาวะวิกฤต และท าให้การปฏิบัติราชการตามภารกิจในกระบวนการที่
ส าคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาด าเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดังการให้บริการที่
ก าหนดได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงได้
ค านึงถึงการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ในการบริหารจัดการและ
การให้บริการประชาชนตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย 

 กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง โดยใช้หลักการและแนวทางการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือความเป็นมาตรฐานสากล และสามารถบูรณาการแผนฯ กับส่วน
ราชการอ่ืน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ง่ายดังที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดกรอบการด าเนินงาน
และการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ (Objectives) 

 1) เพ่ือให้กรมอุตุนิยมวิทยามีแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตที่รองรับ
สถานการณ์ปัจจุบันและที่คาดการณ์ว่าอาจจะเกิดในอนาคต โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-service) มาใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการประชาชน ซึ่งบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยา
ทุกระดับ สามารถท าความเข้าใจและตอบสนองการบริหารจัดการตามแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2) เพ่ือสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่
อาจเกิดข้ึน 

 3) เพ่ือให้ประชาชน เกษตรกร สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เครือข่ายพันธมิตร 
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะได้รับ
การบริการจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ตลอดเวลา แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์
ฉุกเฉินหรือวิกฤตท่ีอาจจะเลวร้ายจนไม่อาจด าเนินงานได้อย่างปกติ 

 

 

 
 



 
 

24 

 

สมมติฐำนของแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ (BCP Assumptions) 

 เอกสารฉบับนี้จัดท าข้ึนภายใต้ข้อสมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 

 1) เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาส าคัญต่าง ๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน
ส ารองทีไ่ด้มีการจัดเตรียมไว้ 

 2) หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบการส ารองระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบ
สารสนเทศส ารองนั้น มิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก 

 3) กองสื่อสารรับผิดชอบการส ารองระบบสื่อสารของกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ โดยระบบสื่อสารส ารองนั้น มิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสื่อสารหลัก 

 4) แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
บริเวณสถานที่ตั้งของกรมอุตุนิยมวิทยา กอง/ศูนย์ และหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมอุตุนิยมวิทยา 

 5) “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของหน่วยงาน 

 

ขอบเขตของแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ (Scope of BCP) 

 แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ของกรมอุตุนิยมวิทยาใช้รองรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉิน ภายในอาคารกรมอุตุนิยมวิทยา/ส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา หรือบริเวณใกล้เคียง ประกอบด้วย
เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

 เหตุการณ์อุทกภัย 
 เหตุการณ์วาตภัย 
 เหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ 
 เหตุการณ์อัคคีภัย 
 เหตุการณ์ไฟฟ้าดับในวงกว้าง 
 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล 
 เหตุการณ์ระบบรายงานข่าวอากาศขัดข้อง ไม่สามารถแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมง 
 เหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
 เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง 

 

กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรส ำคัญ 

 สภาวะวิกฤต เหตุการณ์หรือสถานการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น การจัดหาทรัพยากรที่
ส าคัญจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็น เพ่ือให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการการด าเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง 
และต้องระบุไว้ในแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่ส าคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบ
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ผลกระทบด้ำนอำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำนหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ท าให้สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้า
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ไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ให้บริการของหน่วยงาน
ด้วย 

 2. ผลกระทบด้ำนวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ/กำรจัดหำจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ หมายถึงเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญได้ 

 3. ผลกระทบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ท าให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ส าคัญไม่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

 4. ผลกระทบด้ำนบุคลำกรหลัก  หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

 5. ผลกระทบด้ำนคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส ำคัญ  หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ท าให้
คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมอุตุนิยมวิทยา ไม่สามารถติดต่อ ให้บริการ หรือส่งมอบงานให้กรม
อุตุนิยมวิทยาใช้ในการปฏิบัติราชการได้ 

 

สรุปเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤตและผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ 

 กรมอุตุนิยมวิทยาได้วิเคราะห์และคาดการณ์เหตุการณ์สภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นโดยแยกเป็น
เหตุการณ์ต่าง ๆ และประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์ ดังรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 3 ดังนี้ 

ตารางที่ 3 สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ 

 
เหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต 

 

ผลกระทบ 
ด้ำนอำคำร/ 

สถำนที่
ปฏิบัติงำน

หลัก 

ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ที่
ส ำคัญ/กำรจัดหำ
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์

ที่ส ำคัญ 

ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ข้อมลูที่ส ำคัญ 

ด้ำนบุคลำกร
หลัก 

คู่ค้ำ/ 
ผู้ให้บริกำร/ 
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 

1 เหตุการณ์อุทกภัย      

2 เหตุการณ์วาตภัย      
3 เหตุการณ์แผ่นดนิไหวและสึนาม ิ      
4 เหตุการณ์อัคคภีัย      
5 เหตุการณไ์ฟฟ้าดับในวงกว้าง      
6 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล      
7 เหตุการณ์ระบบรายงานข่าวอากาศ

ขัดข้อง ไม่สามารถแก้ไขให้ใช้งานได้
ภายใน 24 ช่ัวโมง 

     

 8 เหตุการณ์ภยัคุกคามทางไซเบอร ์      
9 เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง      

 

กำรบริหำรโครงกำรจัดกำรควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Management : BCM) 

 ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า ภารกิจหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการใช้ประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน  ตลอดจนการน าไปเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญในการ
บริหารประเทศของรัฐบาล กระบวนงานหลายเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบ
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ด าเนินการ โดยหากอยู่ในช่วงเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์วิกฤต การพิจารณาตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารแต่ละ
ระดับ และการแก้ปัญหาหรือการบริหารจัดการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่วิกฤต จะต้องมีการประสานงาน
กันอย่างใกล้ชิด เพ่ือลดผลกระทบ หรือลดความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุด ดังนั้น จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการ
ท างานอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดตัวผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหา ภายใต้กรอบนโยบายการรบริหารความ
ต่อเนื่องที่ว่า “กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.) จะมุ่งมั่นด าเนินงานด้านอุตุนิยมวิทยา และส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมอุตุนิยมวิทยาได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต
ประชาชน เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ ประชาขน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาล” ซึ่งสามารถพิจารณาใน ประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 

 1) ทีมงานแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (Business Continuity Plan Team) 

  ในสถานการณ์ฉุกเฉินอาจมีระดับความรุนแรงของเหตุการณ์แตกต่างกัน ซึ่งท าให้มีความยากง่าย
ในการบริหารจัดการแตกต่างกันไปด้วย  ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยามีส่วนราชการย่อยกระจายอยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาและการจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติภารกิจเสมือนในสภาวะปกติให้ได้มากที่สุด ส่วนราชการระดับศูนย์ภูมิภาค และระดับกองจึงต้องมี
โครงสร้างการบริหารจัดการและทีมงานที่เหมาะสม โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้มอบหมายให้แต่ละศูนย์และกอง 
จัดท าโครงการจัดการความต่อเนื่อง (BCM Program Management) หรือปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เดิมให้เป็น
ปัจจุบัน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานตามโครงสร้างและทีมงานการบริหาร
ความต่อเนื่อง ดังนี้ 

   1.1 คณะบริหารความต่อเนื่อง 

     เป็นคณะผู้บริหารระดับกอง/ศูนย์ ประกอบด้วยผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย และผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ ประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่
เกิดขึ้น เพ่ือตัดสินใจด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต ตลอดจน
สรรหาทรัพยากรตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนบริหารความต่อเนื่อง 

   1.2 ทีมบริหารความต่อเนื่อง 

     เป็นทีมงานภายใต้กอง/ศูนย์ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย บุคลากร/
เจ้าหน้าที่ในสังกัด และผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง และด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้
ก าหนดไว้ในแผนความต่อเนื่องของกลุ่มงานหรือฝ่ายงานของตน 

   1.3 ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง 

     จะต้องเป็นบุคคลที่เข้าใจองค์กรโดยรวมทั้งหมด และเป็นระดับตัดสินใจได้ ท าหน้าที่
เป็นผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการติดต่อและประสานงานภายในกรมฯ ให้การสนับสนุน
ในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มงาน/ฝ่ายงาน/ส่วนงานภายในกอง/ศูนย์ และทีมบริหารความต่อเนื่ อง รวมทั้ง
ด าเนินการตามข้ันตอน และแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง 

 จากองค์ประกอบของโครงสร้างและทีมงานการบริหารความต่อเนื่อง สามารถแสดงเป็นแผนภูมิ     
ไดต้ามรูปที่ 5 
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หัวหน้าคณะบริหาร

ความต่อเนื่อง 
อธบิดี 

หัวหนา้ทีมบริหารความตอ่เนื่อง 

ผอ.กลุ่มงานขึ้นตรงต่ออธิบดี 

ทมีบริหารความต่อเนื่อง 

ทมีบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหนา้ทีมบริหารความตอ่เนื่อง 

ผอ.หน่วยงานระดับกอง 

ทมีบริหารความต่อเนื่อง 

ทมีบริหารความต่อเนื่อง 

หวัหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง 
หน่วยงานระดบัศนูย์ภมูิภาค 

ผอ.หน่วยงานระดับศูนย์ภูมิภาค 

ทมีบริหารความต่อเนื่อง 

ทมีบริหารความต่อเนื่อง 

รองหัวหน้าคณะบริหาร

ความต่อเนื่อง 

รองอธิบดี 

ผู้ประสานงานคณะ

บริหารความต่อเนื่อง 

เลขานุการคณะบริหารความต่อเนื่อง 

 

รปูที่ 5 แผนภูมิโครงสร้างและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของกรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) การปรับระดับเหตุการณ์ (Incident Escalation Process) 

  เมื่อเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน คณะบริการความต่อเนื่องจะประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ ระดับความรุนแรง สถานที่ และระยะเวลาที่การปฏิบัติภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา อาจจะต้อง
หยุดชะงัก ซึ่งในช่วงระยะเวลาแรก จะเป็นช่วงของการบริหารจัดการ เพ่ือปรับระดับเหตุการณ์ความรุนแรงให้
บรรเทาเบาบางลง หรือป้องกันไม่ให้ขยายวงกว้างต่อไป โดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องรับทราบเหตุกาณ์
ฉุกเฉิน และพิจารณาตัดสินใจบริหารความต่อเนื่องตามข้อก าหนดใน BCM ผู้ประสานคณะบริหารความต่อเนื่อง 
จะต้องประสานกับหัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่เกิดสภาวะวิกฤตอย่างใกล้ชิด เพ่ือหา
ข้อมูลแวดล้อมเสนอต่อคณะบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือพิจารณาตัดสินใจว่าจ าเป็นต้องยกระดับการบริหารจัดการ
ขั้นวิกฤต (Crisis management) ในหน่วยงานใดหรือไม่และจะต้องกอบกู้วิกฤตอย่างไร เมื่อใด 

 3) วิธีการบริหารโครงการบริหารความต่อเนื่อง และการติดตามพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า 

  หน่วยงานระดับกอง/ศูนย์ ที่ประสบเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะต้องรีบรายงานผู้บริหารระดับสูงทราบ
ถึงสถานการณ์ ระดับความรุนแรง ความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อการปฏิบัติราชการของกรม
อุตุนิยมวิทยา และต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีการพิจารณาสั่งการ และให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น 
โดยในเบื้องต้น กอง/ศูนย์ จะต้องจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ท าการประเมินสถานการณ์ และบริหารความ
ต่อเนื่องตาม BCM ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว และรายงานความคืบหน้าให้คณะบริหารความต่อเนื่องระดับกรมทราบเป็น
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ระยะ และหากมีสถานการณ์ใดที่มีความเสี่ยงสูงมากและผลกระทบอยู่ระดับรุนแรงมาก หรือความเสียหายเกิดใน
วงกว้างเป็นเวลาหลายวัน คณะบริหารความต่อเนือ่งจะต้องพิจารณาตัดสินใจสั่งการและให้ความช่วยเหลือในทันที 

 อย่างไรก็ตาม ในขณะที่มีการตัดสินใจด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดใน BCM ของกอง/ศูนย์ แล้ว 
คณะบริหารความต่อเนื่องของกอง/ศูนย์ จะต้องด าเนินการปรับระดับเหตุการณ์ควบคู่กันไป เพ่ือแก้ไขสถานการณ์
ความรุนแรงให้บรรเทาเบาบางลงจนเข้าสู่ภาวะปกติ โดยมีรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องระดับกรม ระดับกอง และระดับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 ดังนี้ 

ตารางที่ 4 รายชื่อบุคลากรและบทบาทหน้าที่ของคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ระดับกรม 
บุลำกรหลัก บทบำท บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 
น.อ.สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์ 
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา (ออต.) 

092 275 7444 หัวหนา้คณะฯ ว่าที่ ร.ต.ธนะสิทธิ์  เอี่ยมอนันชัย 099 196 8567 

น.ส.กรรวี  สิทธิชีวภาค 
รองอธิบดีฯ ฝ่ายปฏิบัติการ (รอป.) 

089 244 5152 รองหัวหน้าคณะฯ  -  

ว่าที่ ร.ต.ธนะสิทธิ์  เอี่ยมอนันชัย 
รองอธิบดีฯ ฝ่ายบริหาร (รอบ.) 

099 196 8567 รองหัวหน้าคณะฯ -  

น.ส.สุกันยาณี  ยะวิญญชาญ 
รองอธิบดีฯ ฝ่ายวิชาการ (รอว.) 

081 776 8557 รองหัวหน้าคณะฯ -  

นายสราวุธ  สมทรัพย์ 081 432 7757 ผู้ประสานงาน
คณะฯ 

น.ส.มาลินี  มีลาภสม 081 361 6378 

น.ส.ผุสดี  คงสมบูรณ์โชค 
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(ผอ.พร.) 

081 373 4092 หัวหน้าคณะฯ พร. น.ส.ปริยาภรณ์  ด่อนสิงหะ 086 906 7718 

น.ส.จุรี  พันธุชินรังสิมา 
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 
(ผอ.ตส.) 

082 474 5558 หัวหน้าคณะฯ ตส. นางปรียา  กองค า 085 815 7745 

นายสราวุธ  สมทรัพย์ 
เลขานุการกรม 
(ลนก.) 

081 432 7757 หัวหน้าคณะฯ ลก. นางกาญจนา  วรดิเรก 081 580 2837 

นายส าเริง  มั่นคง 
ผอ.กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
(ผอ.คม.) 

089 668 4430 หัวหน้าคณะฯ คม. นายสมาน  ใจตรง 089 767 3575 

นายประสาน  สังวาลเดช 
ผอ.กองตรวจและเฝ้าระวัง 
สภาวะอากาศ 
(ผอ.ตอ.) 

087 674 0038 หัวหน้าคณะฯ ตอ. นายชัยณรงค์  ทองก้อน 081 329 8665 

นายสมภพ  วงศ์วิไล 
ผอ.กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา 
(ผอ.บด.) 

099 084 7555 หัวหน้าคณะฯ บด. นายสุรพงษ์  สารปะ 089 4798065 

นายวินัย  ทองผาสุข 
ผอ.กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 
(ผอ.ฝผ.) 

061 836 2225 หัวหน้าคณะฯ ฝผ. นายสุกฤษฎิ์  เกิดแสง 085 912 8687 

นายเมธี  มหายศนันท์ 
ผอ.กองพยากรณ์อากาศ 

089 552 3823 หัวหน้าคณะฯ พอ. นายสมควร ต้นจาน 085 778 9542 
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บุลำกรหลัก บทบำท บุคลำกรส ำรอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

(ผอ.พอ.) 
นายอนุรัตน์  ศฤงคารภาษิต 
ผอ.กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
(ผอ.พน.) 

089 181 4509 หัวหน้าคณะฯ พน. น.ส.พัชรา  เพชรวิโรจน์ชัย 085 144 1327 

นายอมร  แก้วมรกต 
ผอ.กองสื่อสาร 
(ผอ.สส.) 

081 828 1323 หัวหน้าคณะฯ สส. นางวัฒนา  สิงห์ตุ้ย 081 722 3345 

นายนัฐวุฒิ  แดนดี 
ผอ.กองอุตุนิยมวิทยาการบิน 
(ผอ.กบ.) 

080 945 5223 หัวหน้าคณะฯ กบ. นายโอฬาร  จิระชีวะ 081 480 7904 

น.ส.ชลาลัย  แจ่มผล 
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
(ผอ.ศบ.) 

081 844 8807 หัวหน้าคณะฯ ศบ. นายมนูญ  โดะโอย 083 433 6251 

นายปรเมศร์  อมาตยกุล 
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
(ผอ.ศล.) 

062 604 4416 หัวหน้าคณะฯ ศล. นายประเสริฐ  ปุราถานัง 095 083 5651 

นางรุ่งรวี  อ้นคต 
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ 
ฝั่งตะวันตก 
(ผอ.ศต.) 

089 289 6260 หัวหน้าคณะฯ ศต. นายวีระ  สม่าหล ี 086 956 2977 

น.ส.พะเยาว์  เมืองงาม 
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ 
ฝั่งตะวันออก 
(ผอ.ศอ.) 

085 130 6922 หัวหน้าคณะฯ ศอ. นายสมภพ  วิสุทธิสิร ิ 081 201 3919 

นายธนาวุฒิ  ปัญจพรอุดมลาภ 
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
(ผอ.ศน.) 

062 545 6751 หัวหน้าคณะฯ ศน. นางเพ็ญศิริ  ตรสีัตย ์ 064 350 2291 

 

กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเม่ือเกิด
สภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 
ทรัพยำกร กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง 

 
 

อาคาร/สถานที่
ปฏิบัติงานส ารอง 

ส านักงานเลขานุการกรม รับผิดชอบจัดหาสถานที่ปฏิบัติงาน
ส ารองส าหรับในส่วนกลาง และศูนย์อุตุนิยมวิทยาส่วนภูมิภาค 
ส าหรับในพ้ืนที่ ๆ แต่ละศูนย์ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งอาจจะก าหนด
เป็น 4 แนวทาง คือ 

1. ใช้พ้ืนที่ของหน่วยงานอ่ืนในสังกัดของกอง/ศูนย์/สถานี
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ทรัพยำกร กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง 
อุตุนิยมวิทยาที่เหมาะสม หรือตั้งอยู่ในละแวกใกล้เคียง
กับหน่วยงานที่ประสบเหตุวิกฤต เป็นสถานที่ส ารองใน
การปฏิบัติราชการชั่วคราว 

2. ขอใช้พ้ืนที่ส ารองของส่วนราชการอ่ืน เช่น พ้ืนที่ส ารอง
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือ
หน่วยงานราชการอ่ืน ตามความเหมาะสม 

3. เช่าพ้ืนที่ส านักงานชั่วคราวจากภาคเอกชน 
4. ใช้บ้านพักข้าราชการของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นสถานที่

ส ารอง 
5. ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่บ้านได ้

 

วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/
การจัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

ก าหนดให้มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน 7 แนวทาง คือ 
1. กอง/ศูนย์ จัดเตรียมส ารองเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้ง

โต๊ะ หรือแบบพกพา (Notebook) และวัสดุส านักงาน
ให้พร้อม 

2. กองสื่อสารให้การสนับสนุนอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
ที่ส าคัญ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อุปกรณ์เชื่อมต่อ
ระบบสื่อสาร และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

3. กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา จัดเตรียมอะไหล่ อุปกรณ์ที่
จ า เป็น ไว้ ส ารองใช้ ในการ ซ่อมแซม บ ารุ งรักษา 
เครื่องมือชนิดต่าง ๆ 

4. กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ด้านการตรวจอากาศ 
ด้านอุตุนิยมวิทยาอุทก ด้านอุตุนิยมวิทยาเกษตร การ
ตรวจอากาศชั้นบน และการตรวจพิเศษ (เรดาร์/
ดาวเทียม) 

 5. กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา เป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดเตรียมอุปกรณ์การเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง 

 6. กองพยากรณ์อากาศ เป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดเตรียมเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการพยากรณ์อากาศ การ
ประกาศเตือนภัย และการให้บริการเผยแพร่ข่าวอากาศ 

 7. กองอุตุนิยมวิทยาการบิน เป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดเตรียมเครื่องมือที่จ าเป็นต่อภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยา
การบิน 

 8. กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อภารกิจด้านการ
เฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ 

 9. ส านักงานเลขานุการกรม/ศูนย์ อุตุนิยมวิทยาเป็น
หน่วยงานหลักด้านการจัดเตรียมยานพาหนะของ
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ทรัพยำกร กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง 
ราชการและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลที่ส าคัญ 

 กอง/ศูนย์ จัดเตรียมระบบสารสนเทศส ารอง เพ่ือให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และสามาระ
ให้บริการอุตุนิยมวิทยาผ่านช่องทางต่าง ๆ ได ้

  ใช้ ชุ ด อุปกรณ์ เ ชื่ อม โ ย งระบบ เครื อข่ า ยต่ อผ่ าน
อินเตอร์เน็ตพกพา (Pocket PC, Air Card) หรือ 
Internet SIM ตามความเหมาะสม เพ่ือเชื่อมโยงการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่ส าคัญของ
หน่วยงานกลางผ่านอินเตอร์เน็ต ในกรณีที่ผู้ให้บริการ
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคู่สัญญาของกรมฯ 
ไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ Manual ไปก่อน แล้วคัดลอก
หรือเชื่อมต่อข้อมูลเข้าระบบ เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่
ภาวะปกติ 

 

บุคลากรหลัก  มีบุคลากรหลักและบุคลากรส ารอง เพื่อปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได้ในสภาวะวิกฤต 

 อาจขอบุคลากรจากหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ในสังกัด มา
ช่วยปฏิบัติงานชั่วคราวกรณีจ าเป็นได้ตามความเหมาะสม 

 
 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่
ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

 ส านักงานเลขานุการกรม ประสานงานการไฟฟ้า/ การ
ประปานครหลวง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) การไฟฟ้า/
การประปาส่วนภูมิภาค (พ้ืนที่ภาคกลาง) ดูแลการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาส่วนภูมิภาค ประสานงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค ดูแลการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปาในพ้ืนที่ที่ดูแลรับผิดชอบ 

 ส านักงานเลขานุการกรม/ศูนย์อุตุนิยมวิทยาส่วนภูมิภาค 
ประสานงานคู่สัญญา   ผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน 
โทรศัพท์ระบบโครงข่ายมือถือ ระบบอินเตอร์เน็ต 
ตลอดจนระบบสื่อสารโทรคมนาคมต่าง ๆ 

 ส านักงานเลขานุการกรม กอง และศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ประสานงานบริษัทคู่สัญญา กรณี
ซ่อมบ ารุง ดูแล รักษาเครื่องมือให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 

 

กระบวนกำรส ำคัญต่อกำรบริหำรรำชกำรของกรมอุตุนิยมวิทยำ 

   การบริหารราชการในภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
อุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ก าหนดให้กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจเกี่ยวกับ
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การบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ 
อากาศเพ่ือการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง 
รวดเร็วแม่นย า และทันเหตุการณ์ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรรม  และอุตสาหกรรม 
ตลอดจนเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เอกชน และ
หน่วยงานของรัฐ จากภัยธรรมชาติ ดังนั้น กระบวนการที่ส าคญัในการบริหารราชการของกรมอุตุนิยมวิทยา จึงแบ่ง
ได้เป็น 2 ส่วน คือ 

   ส่วนที่ 1 กระบวนกำรหลัก หรือกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ 
   ประกอบด้วย 12 กระบวนการ ได้แก่ 
     1) กระบวนการตรวจอากาศ 
     2) กระบวนการตรวจ เฝ้าระวัง รายงานแผ่นดินไหว และสึนามิ 
     3) กระบวนการอุตุนิยมวิทยาโอโซนและรังสี 
     4) กระบวนการพยากรณ์อากาศ 
     5) กระบวนการภูมิอากาศ 
     6) กระบวนการอุตุนิยมวิทยาการบิน 
     7) กระบวนการอุตุนิยมวิทยาอุทก 
     8) กระบวนการอุตุนิยมวิทยาเกษตร 
     9) กระบวนการอุตุนิยมวิทยาทะเล 
     10) กระบวนการบริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 
     11) กระบวนการวิจัยและนวัตกรรม 
     12) กระบวนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ 
   ส่วนที่ 2 กระบวนกำรสนับสนุน 
   ประกอบด้วย 17 กระบวนการ ได้แก่ 
    1) กระบวนการบริหารด้านการเงิน การคลัง 
    2) กระบวนการบริหารงานพัสดุ 
    3) กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    4) กระบวนการวินัยและความรับผิดทางละเมิด 
    5) กระบวนการวางแผนและติดตามประเมินผล 
    6) กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    7) กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ 
    8) กระบวนการบริหารงานทั่วไป 
    9) กระบวนการประชาสัมพันธ์ 
    10) กระบวนการพิมพ์และออกแบบ 
    11) กระบวนการบริหารจัดการเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
    12) กระบวนการวิเทศสัมพันธ์ 
    13) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    14) กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    15) กระบวนการสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
    16) กระบวนการด้านการตรวจสอบภายใน 
    17) กระบวนการพัฒนาระบบบริหาร 
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   หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนกำร 

   กระบวนงานทั้งกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนเพ่ือด าเนินงานตามภารกิจของ
กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถวิเคราะห์ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานหลัก คือ หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในงาน
นั้น ๆ และหน่วยงานสนับสนุนหรือหน่วยงานร่วม คือ หน่วยงานที่จะมีส่วนร่วมด าเนินการหรือร่วมมือสนับสนุน
ด าเนินงานในภารกิจนั้น ๆ  ดังแสดงในตารางที่ 6 ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 6 กระบวนการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กระบวนงำน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

กระบวนการหลัก หรือกระบวนการสร้างคุณค่า  
กระบวนการตรวจอากาศ ตอ., ศูนย์ 5 แห่ง 
กระบวนการตรวจ เฝ้าระวัง รายงานแผ่นดินไหว และสึนามิ ตอ., ศูนย์ 5 แห่ง 
กระบวนการอุตุนิยมวิทยาโอโซนและรังสี บด. 
กระบวนการพยากรณ์อากาศ พอ.(ไม่เกิน 7 วัน), พน.(7 วันขึ้นไป) 
กระบวนการภูมิอากาศ พน. 
กระบวนการอุตุนิยมวิทยาการบิน กบ. 
กระบวนการอุตุนิยมวิทยาอุทก พน. 
กระบวนการอุตุนิยมวิทยาเกษตร พน. 
กระบวนการอุตุนิยมวิทยาทะเล บด. 
กระบวนการบริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา บด. 
กระบวนการวิจัยและนวัตกรรม กอง/ศูนย ์
กระบวนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ กอง/ศูนย ์
กระบวนการสนับสนุน  
กระบวนการบริหารด้านการเงิน การคลัง ลก. 
กระบวนการบริหารงานพัสดุ ลก. 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ลก. 
กระบวนการวินัยและความรับผิดทางละเมิด ลก. 
กระบวนการวางแผนและติดตามประเมินผล ลก. 
กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ลก. 
กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ลก. 
กระบวนการบริหารงานทั่วไป ลก. 
กระบวนการประชาสัมพันธ์ ลก. 
กระบวนการพิมพ์และออกแบบ ลก. 
กระบวนการบริหารจัดการเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา คม. 
กระบวนการวิเทศสัมพันธ์ พน. 
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บด. 
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ บด. 
กระบวนการสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยา สส. 
กระบวนการด้านการตรวจสอบภายใน ตส. 
กระบวนการพัฒนาระบบบริหาร พร. 
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กำรประเมินระดับผลกระทบและลักษณะของผลกระทบในกระบวนกำรส ำคัญ 

 จากการคาดการณ์เหตุการณ์สภาวะวิกฤตของกรมอุตุนิยมวิทยา และการวิเคราะห์กระบวนการของ
งานหลักและกระบวนการของงานสนับสนุน ตามตารางท่ี 3 จะมีระดับและรายละเอียดของผลกระทบที่แตกต่าง
กัน จึงแบ่งระดับผลกระทบตามกระบวนการส าคัญประกอบประเภทกระบวนการต่อไปนี้ 

1. กระบวนการหลักหรือกระบวนการสร้างคุณค่า 
2. กระบวนการสนับสนุน 

ตารางที่ 7 ระดับผลกระทบและลักษณะผลกระทบในกระบวนการหลักหรือกระบวนการสร้างคุณค่า 
ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำระดับผลกระทบ 

สูงมาก  เกิดความเสียหายต่อองค์การเป็นจ านวนเงินในระดับสูงมาก 
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 50 
 เกิดการสูญเสียชีวิตหรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน 
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่น ต่อองค์กรในระดับประเทศและ
นานาชาติ 

สูง  เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับสูง 
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 25 - 50 
 เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน 
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นต่อองค์กรในระดับประเทศ 

ปานกลาง  เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับปานกลาง 
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 10 - 25 
 ต้องมีการรักษาพยาบาล 
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความความเชื่อมั่นต่อองคก์รในระดับท้องถิ่น 

ต่ า  เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับต่ า 
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 5-10 
 ต้องมีการปฐมพยาบาล 
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นต่อองค์กรในระดับบุคลากร/
เจ้าหน้าที่ 

 

ตารางที่ 8 ระดับผลกระทบและลักษณะผลกระทบในกระบวนการสนับสนุน 
ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำระดับผลกระทบ 

สูงมาก  เกิดความเสียหายต่อองค์การเป็นจ านวนเงินในระดับสูงมาก 
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 50 
 เกิดการสูญเสียชีวิตหรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน 
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นต่อองค์กรในระดับประเทศ 

สูง  เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับสูง 
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 25 - 50 
 เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน 
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นต่อองค์กรในระดับหน่วยงาน 
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ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำระดับผลกระทบ 
ปานกลาง  เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับปานกลาง 

 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 10 - 25 
 ต้องมีการรักษาพยาบาล 
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นต่อองค์กรในบางหน่วยงานและ
ระดับท้องถิ่น 

ต่ า  เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับต่ า 
 ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 5 - 10 
 ต้องมีการปฐมพยาบาล 
 ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นต่อองค์กรในระดับบุคลากร/
เจ้าหน้าที่ 

 

ตารางที่ 9 ผลกระทบต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 
จ าแนกตามกระบวนการส าคัญทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน 

 
กระบวนกำร 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟื้นคืนสภำพ 
0-3 

ชั่วโมง 
1 
วัน 

3 
วัน 

1 
สัปดำห์ 

2 
สัปดำห์ 

1 
เดือน 

1. กระบวนการหลัก        
1.1 กระบวนการตรวจอากาศ สูงมาก       
1.2 กระบวนการตรวจ เฝา้ระวัง รายงาน
แผ่นดินไหว และสึนาม ิ

สูงมาก       

1.3 กระบวนการอุตุนิยมวทิยาโอโซนและรังสี ต่ า       
1.4 กระบวนการพยากรณ์อากาศ สูงมาก       
1.5 กระบวนการภูมิอากาศ ปานกลาง       
1.6 กระบวนการอุตุนิยมวทิยาการบนิ สูงมาก       
1.7 กระบวนการอุตุนิยมวทิยาอุทก ปานกลาง       
1.8 กระบวนการอุตุนิยมวทิยาเกษตร ปานกลาง       
1.9 กระบวนการอุตุนิยมวทิยาทะเล สูงมาก       
1.10 กระบวนการบริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ปานกลาง       
1.11 กระบวนการวิจัยและนวัตกรรม ต่ า       
1.12 กระบวนการสรา้งเครือข่ายและความร่วมมือ ต่ า       
2. กระบวนการสนับสนุน        
2.1 กระบวนการบริหารดา้นการเงนิ การคลัง สูง       
2.2 กระบวนการบริหารงานพสัดุ สูง       
2.3 กระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล ปานกลาง       
2.4 กระบวนการวนิัยและความรับผดิทางละเมิด ต่ า       
2.5 กระบวนการวางแผนและติดตามประเมินผล ต่ า       
2.6 กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

ปานกลาง       

2.7 กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานและ ต่ า       
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กระบวนกำร 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟื้นคืนสภำพ 
0-3 

ชั่วโมง 
1 
วัน 

3 
วัน 

1 
สัปดำห์ 

2 
สัปดำห์ 

1 
เดือน 

เบิกจ่ายงบประมาณ 
2.8 กระบวนการบริหารงานทั่วไป สูง       
2.9 กระบวนการประชาสัมพนัธ์ สูง       
2.10 กระบวนการพิมพ์และออกแบบ ต่ า       
2.11 กระบวนการบริหารจัดการเคร่ืองมือ 
อุตุนิยมวิทยา 

สูงมาก       

2.12 กระบวนการวิเทศสัมพนัธ ์ ต่ า       
2.13 กระบวนการพฒันาทรัพยากรบุคคล ต่ า       
2.14 กระบวนการสง่เสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สูงมาก       

2.15 กระบวนการสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยา สูงมาก       
2.16 กระบวนการดา้นการตรวจสอบภายใน ต่ า       
2.17 กระบวนการพฒันาระบบบริหาร ต่ า       

 

กำรก ำหนดกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมต่อเนื่อง 

 ในการก าหนดกลยุทธ์การสร้างความต่อเนื่องของกรมอุตุนิยมวิทยา สามารถวิ เคราะห์และก าหนด
แยกเป็นรายหน่วยงานตามโครงสร้างขององค์กร ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางที่ ... โดยครอบคลุมขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

 1. การจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน/เหตุวิกฤต 

  เป็นขั้นตอนท่ีต้องรับมือหรือแก้ไขปัญหา เพ่ือลดระดับความรุนแรงหรือผลกระทบจากเหตุการณ์ 
ดังนั้น กลยุทธ์ที่ใช้ จึงเป็น “กลยุทธ์ระงับเหตุการณ์” ซึ่งขอบเขตและวิธีการจะขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของสภาพ
เหตุการณ์แห่งความฉุกเฉินหรือเหตุวิกฤตนั้น ๆ 

 2. การจัดการความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ 

  ในขณะที่ยังไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตให้หมดสิ้ นได้ แต่การปฏิบัติ
ราชการยังคงต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขั้นตอนนี้ จึงต้องใช้กลยุทธ์ “การจัดการทรัพยากรส าคัญ” ที่ได้มี
การวิเคราะห์ไว้แล้ว มาสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้เหมือนหรือเทียบเคียงกับสภาวะปกติ 

 3. การกู้คืนการด าเนินงาน 

  เป็นขั้นตอนที่ต้องด าเนินการภายหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไป จะใช้กลยุทธ์ “การกู้คืนภารกิจ” ซึ่ง
จะต้องเร่งแก้ไข ปรับปรุงเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์วิกฤต และพัฒนา
จนสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว 

 

 

 



 
 

37 

กำรวิเครำะห์เพื่อก ำหนดควำมต้องกำรทรัพยำกรที่ส ำคัญ 

  การวิเคราะห์เพ่ือก าหนดความต้องการทรัพยากรที่ส าคัญ จัดเป็นกลยุทธ์ “การจัดการทรัพยากร
ส าคัญ” ซึ่งเป็นการจัดการทรัพยากรส าคัญ ที่กรมอุตุนิยมวิทยาต้องจัดหา เพ่ือให้การปฏิบัติราชการยังคง
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและสามารถให้บริการแก้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แม้ในขณะเกิดเหตุการณ์
วิกฤต โดยได้วิเคราะห์เพ่ือก าหนดความต้องการทรัพยากรที่ส าคัญของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยจ าแนกความต้องการ
ส าคัญ เป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ความต้องการด้านสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง (Working Space Requirement) 
2. ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment and Supplies Requirement) 
3. ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT and Information Requirement) 
4. ความต้องการด้านบุคลากรส าหรับความต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน (Personnel Requirement) 
5. ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่ส าคัญ (Service Requirement) 

1. ควำมต้องกำรด้ำนสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง (Working Space Requirement) 
ตารางที่ 10 การระบุพ้ืนที่การปฏิบัติงานส ารองจ าแนกตามกระบวนการส าคัญ (ตารางเมตร : ตรม.) 
ประเภททรัพยำกร สถำนที่/ที่มำ 4 ชม. 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห์ 1 เดือน 

ส่วนกลาง      
พื้นที่ส าหรับสถานท่ีปฏิบัติงาน
ส ารอง 

- ส านักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรต ิ
- พื้นที่ส ารองของส่วน
ราชการอื่น 
- บ้านพักข้าราชการกรม
อุตุนิยมวิทยา 
- เช่าพ้ืนท่ีจากภาคเอกชน
ตามความเหมาะสม 

190 245 267 267 267 

ปฏิบัติงานท่ีบ้าน      

รวม 190 245 267 267 267 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาส่วนภมูิภาคทั้ง 5 แห่ง      
พื้นที่ส าหรับสถานท่ีปฏิบัติงาน
ส ารอง 

- พื้นที่ของส่วนราชการกรม
อุตุนิยมวิทยาหรือส่วน
ราชการอื่น ที่ตั้งอยู่ในละแวก
ใกล้เคียง กับหน่วยงานที่
ประสบเหตุวิกฤต 
- บ้านพักของข้าราชการกรม
อุตุนิยมวทิยาในพ้ืนท่ี
ใกล้เคียงที่ประสบเหตุวิกฤต 
- เช่าพ้ืนจากภาคเอกชนตาม
ความเหมาะสม 

141 191 584 584 584 

ปฏิบัติงานท่ีบ้าน      

รวมศูนย์อุตุนิยมวิทยำส่วนภมูิภำค 141 191 584 584 584 
รวมท้ังสิ้น 331 436 851 851 851 
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2. ควำมต้องกำรด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (Equipment and Supplies Requirement) 
ตารางที่ 11 การระบุจ านวนวัสดุอุปกรณ์ (จ านวนหน่วย) 

ประเภททรัพยำกร ที่มำ 4 ชม. 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห ์ 1 เดือน 

คอมพิวเตอร์พกพา 
(laptop/notebook) 

1. หน่วยงานในสังกัด อต. 
2. ของบุคลากร 
3. ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

63 65 89 95 100 

PC คอมพิวเตอร์ส ารอง 1. หน่วยงานในสังกัด อต. 
2. ของบุคลากร 
3. ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

18 30 48 58 58 

เครื่องพิมพ์ (printer) 1. หน่วยงานในสังกัด อต. 
2. ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

13 14 18 19 20 

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน 1. หน่วยงานในสังกัด อต. 
2. ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

1 1 1 1 1 

เครื่องโทรสาร (Fax) พร้อม
หมายเลข 

1. หน่วยงานในสังกัด อต. 
2. ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

11 13 13 13 13 

เครื่องสแกนเนอร์ 1. หน่วยงานในสังกัด อต. 
2. ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

3 4 4 4 4 

เครื่องถ่ายเอกสาร เช่าเหมาบริการผ่าน
กระบวนการจัดหาตามระเบียบ
ราชการ 

5 6 8 8 8 

อุปกรณ์ส ารองข้อมูล/ 
ฮาร์ดิสก์ส ารองข้อมูล 

ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

13 27 29 29 29 

โทรศัพท์มือถือ ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

29 30 35 35 35 

โทรศัพท์พ้ืนฐานพร้อม
หมายเลข 

ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

7 12 12 12 12 

คอมพิวเตอร์ระบบ      
บูรณาการข้อมูล

ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

2 2 2 2 2 
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ประเภททรัพยำกร ที่มำ 4 ชม. 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห ์ 1 เดือน 

อุตุนิยมวิทยาการบิน 
คอมพิวเตอร์ระบบ     
บูรณาการข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาการบินส ารอง 

ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

3 3 3 3 3 

Wireless router ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

3 3 3 3 3 

คอมพิวเตอร์ส ารอง 
Seismic data Processing 
Server (Seiscomp3) แบบ
ตั้งโต๊ะ 

ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

2 2 2 2 2 

Web Server ส ารองของ
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 

ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

1 1 1 1 1 

Notebook Seismic data 
Processing Server แบบ
ย่อพร้อมใช้งาน 

ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

2 2 2 2 2 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1. หน่วยงานในสังกัด อต. 
2. ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

8 8 8 8 8 

SAN Storage 1. กองบริการดิจิทัล
อุตุนิยมวิทยา 
2. ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

1 1 1 1 1 

Firewall กองสื่อสาร - 1 1 1 1 
ระบบเครือข่ายสื่อสาร 
(Internet Link) 

กองสื่อสาร 1 2 3 3 3 

วิทยุสื่อสาร (ศน.) หน่วยงานที่ ศน. ขอใช้
ปฏิบัติงาน 

4 4 4 4 4 

ปลั๊กราง (ศน.) หนว่ยงานที่ ศน. ขอใช้
ปฏิบัติงาน 

7 7 7 7 7 

กระดานไวท์บอร์ด (ศน.) หน่วยงานที่ ศน. ขอใช้
ปฏิบัติงาน 

0 1 1 1 1 

LCD/LED Monitor (ศน.) หน่วยงานที่ ศน. ขอใช้
ปฏิบัติงาน 

0 1 1 1 1 

อุปกรณ์เข้าหัวสาย LAN, 
สาย LAN (ศบ.) 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

1 1 11 11 11 

ลิงค์ส ารองโครงข่าย
อินเตอร์เน็ต (Backup Link) 

กองสื่อสาร 1 1 1 1 1 
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ประเภททรัพยำกร ที่มำ 4 ชม. 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห ์ 1 เดือน 

เครื่องปั่นไฟส ารอง ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

1 1 1 1 1 

เครื่องส ารองไฟ (UPS) ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

1 1 4 4 4 

รถยนต์ หน่วยงานภายในกรม
อุตุนิยมวิทยา 

6 6 6 6 6 

รถจักรยานยนต์ หน่วยงานภายในกรม
อุตุนิยมวิทยา 

6 6 6 6 6 

อุปกรณ์เครื่องเขียน (ศน.) หน่วยงานที่ ศน. ขอใช้
ปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 

โต๊ะ เก้าอ้ีประชุม (ชุด) 
(ศน.) 

หน่วยงานที่ ศน. ขอใช้
ปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 

วัสดุอุปกรณ์ป้องกัน/ฆ่าเชื้อ
โรค เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ 
หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง 
แอลกอฮอล์ น้ ายาฆ่าเชื้อ
โรค 

ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 6 6 6 6 6 

อุปกรณ์ดับเพลิง ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 12 12 12 12 12 
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
ชนิดอัตโนมัติ 
(Automated External 
Defibrillator : AED) 

ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 6 6 6 6 6 

 
 
3. ควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูล (IT and Information Requirement) 

ตารางที่ 12 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี 
ประเภททรัพยำกร แหล่งข้อมูล/ที่มำ 4 ชม. 1 วัน 1 สัปดำห ์ 2 สปัดำห ์ 1 เดือน 

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา 
(การบริหารจัดการระบบแม่ข่าย
และ Application)/กองสื่อสาร 
(การบริหารจัดการระบบสื่อสาร 
และ DNS) 
 

     

ระบบเครือข่ายสื่อสารที่
จ าเป็นทั้ง Internet และ 
Intranet ในสถานที่
ปฏิบัติงานทดแทน 

กองสื่อสาร      

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(Fixed IP/DNS) 

กองสื่อสาร 2 IP 2 IP 2 IP 2 IP 2 IP 
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ประเภททรัพยำกร แหล่งข้อมูล/ที่มำ 4 ชม. 1 วัน 1 สัปดำห ์ 2 สปัดำห ์ 1 เดือน 

Firewall/IPS กองสื่อสาร      

ข้อมูลน าเข้าทาง
อุตุนิยมวิทยา 

กองสื่อสาร/NOAA/GOME2A      

ระบบ E-mail ของหน่วยงาน กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา 
(ดูแลเมล์ Domain@tmd.go.th  
และ @tmd.mail.go.th)/- กอง
สื่อสาร (ดูแลเมล ์
Domain@metnet.tmd.go.th) 

     

ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
(DPIS) 

กองสื่อสาร/กองบริการดิจิทัล
อุตุนิยมวิทยา/ส านักงาน ก.พ. 

     

WiFi กองสื่อสาร จดัหาระบบ WiFi 
หรือ Pocket WiFi เพ่ือใช้งาน
ทดแทน 

     

ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ระบบงานสนับสนุนต่าง ๆ 
และ Website 

กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา      

ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
- ระบบบูรณาการสารสนเทศ
ด้านอุตุนิยมวิทยาตาม
มาตรฐานองค์การการบนิพล
เรือนระหว่างประเทศและ
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 
- ระบบตรวจวัดสภาพอากาศ
อัตโนมัติ (AWS) 
- ระบบโทรมาตร 
(Telemetering) 

กองสื่อสาร 1 ระบบ 
(Cloud 
Base 

Server) 

1 ระบบ 
(Cloud 
Base 

Server) 

1 ระบบ 
(Cloud 
Base 

Server) 

1 ระบบ 
(Cloud 
Base 

Server) 

1 ระบบ 
(Cloud 
Base 

Server) 

ระบบประชุมทางไกล กองสื่อสาร      

คู่สายโทรศัพท ์ หน่วยงานของกรมอุตุนิยมวิทยา      

ระบบตรวจแผ่นดินไหว
อัตโนมัติ Seiscomp3 

กองเฝ้าระวังแผน่ดินไหว      

ข้อมูลเอกสาร SOP ของ
ภารกิจการตรวจ เฝ้าระวัง 
ติดตาม เผยแพร่บริการ 

กองเฝ้าระวังแผน่ดินไหว      

ระบบส่ง SMS กองเฝ้าระวังแผน่ดินไหว      

ระบบบูรณาการข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาการบิน 

กองอุตุนิยมวิทยาการบิน      

เว็บไซต์ส ารอง กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา      

ระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง      
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ประเภททรัพยำกร แหล่งข้อมูล/ที่มำ 4 ชม. 1 วัน 1 สัปดำห ์ 2 สปัดำห ์ 1 เดือน 

ระบบ eGP กรมบัญชีกลาง      

ระบบไฟฟ้าส ารอง/อุปกรณ์
ส่องสว่าง (กรณีไฟฟ้าดับ) 

กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
 

     

เอกสารใบแจง้หนี ้ คู่ค้า      
 
 
4. ควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรส ำหรับควำมต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงำน (Personnel Requirement) 

ตารางที่ 13 การระบุจ านวนบุคลากรหลักท่ีจ าเป็นรวมทั้งองค์กร (คน) 
ประเภททรัพยำกร 4 ชม. 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห ์ 1 เดือน 

จ านวนบุคลากรการปฏิบัติงานที่ส านักงาน/สถานที่
ปฏิบัติงานส ารอง (คน) 

78 135 160 177 191 

จ านวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (คน) เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาก าหนดแนวทาง 
 
 
5. ควำมต้องกำรด้ำนผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ (Service Requirement) 

ตารางที่ 14 การระบุผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ 
ผู้ให้บริกำร 4 ชม. 1 วัน 1 สัปดำห์ 2 สัปดำห ์ 1 เดือน 

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย      

World Area Forecast Centre      

ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต : คู่สัญญา
กับกรมอุตุนิยมวิทยา 

     

การไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค      

การประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมิภาค      

บริษัทคู่สัญญาซ่อม/บ ารุงรักษา ระบบ เครื่องมือ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ของกรมอุตุนิยมวิทยา 

     

 
 

กระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call tree) 
 กระบวนการแจ้งเหตุ Call tree จะเริ่มต้นที่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง แจ้งให้ผู้ประสานงาน
คณะบริหารความต่อเนื่องทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ประสานงานฯ แจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน และการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละงาน 
จากนั้น ผู้อ านวยการกลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย จะแจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาเพ่ือรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
และการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องของหน่วยงานตามช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุในแผนความต่อเนื่อง 
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รูปที่ 5 โครงสร้างกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call tree) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรก ำหนดแนวทำงกำรตอบสนองเหตุกำรณ์และกอบกู้กระบวนกำร 
 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่อง และกอบกู้กระบวนการ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนตามระยะเวลา 
ดังนี้ 

1. การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที ภายใน 24 ชั่วโมง 
2. การตอบสนองเหตุการณ์ในระยะแรก ภายใน 7 วัน 
3. การตอบสนองต่อเหตุการณ์และกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงานในระยะเวลาเกิน 7 วัน 

 ในการปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของหน่วยงาน ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอ่ืน ๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 
 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
(อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา) 

รองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
(รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา) 

รองหัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง 

(รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา) 

รองหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง 
(รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา) 

ผู้ประสานงานคณะ
บริหารความต่อเนื่อง

(เลขานุการกรม) 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง (พร.) 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง (ตส.) 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง (ลก.) 

 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง (กอง) 

หัวหน้าทีมบริหาร 
ความต่อเนื่อง (ศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาค) 
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1. การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที ภายใน 24 ชั่วโมง 
   เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ตามปกติ หน่วยงาน (กอง/ศูนย์/
สถานี) ที่ประสบเหตุในพ้ืนที่ฉุกเฉิน ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขสถานการณ์ เพ่ือลดภาวะวิกฤตให้บรรเทาเบาบาง 
หรือขจัดให้หมดไป โดยจะต้องประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรที่ส าคัญต่อการด าเนินงาน 
หรือขจัดให้หมดไป โดยจะต้องประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรที่ส าคัญต่อการด าเนินงาน 
หรือการให้บริการของหน่วยงาน รวมทั้งการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ รับทราบ
ข่าวสารและก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในระยะต่อไป โดยมีขั้นตอนหลักประกอบด้วย 
   1.1 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง ติดตาม สอบถาม และประเมินเหตุฉุกเฉิน/วิกฤต กับ
หน่วยงานในสังกัด และด าเนินการบริหารจัดการตามแผนจัดการอุบัติการณ์ (incident Management Plan) ของ
หน่วยงาน เพ่ือประเมินความจ าเป็นในการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน 
   1.2 แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับบุคลากรหลักและคระบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงาน เพ่ือประชุม รับทราบ และประเมินความเสียหาย และผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
และการให้บริการ และทรัพยากรที่ส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ดังนี้ 
     สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

 วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
 บุคลากรหลัก 
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   รวมทั้งสรุปจ านวนและรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ/บาดเจ็บ/เสียชีวิต 
   1.3 พิจารณากระบวนงาน/งานที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบอย่างสงต่อการด าเนินงาน 
หรือให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือให้มีการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง และ
ทรัพยากรที่ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
   1.4 รายงานความเสียหายและความคืบหน้าให้คณะบริหารความต่อเนื่องระดับกรมฯ และ
ส่วนกลางให้ทราบ และขอรับการสนับสนุนทรัพยากร รวมทั้งขออนุมัติด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
   1.5 หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องระดับกรมฯ แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤตตามกระบวนการ 
Call Tree ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน เพ่ือรับทราบขั้นตอนในการปฏิบัติต่อไป 
 
 

ขั้นตอนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนกำร 
วันที่ 1 กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที (ภำยใน 24 ชั่วโมง) 

การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน และปฏิบัติ
ตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree 
ให้กับบุคลากรในสังกัด ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้า
คณะบริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือประเมิน
ความเสียหาย ผลกระทบต่อการด าเนินงาน การ
ให้บริการ และทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง  



 
 

45 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผล
กระทบอย่ า งสู ง  ( ห าก ไม่ ด า เ นิ นการ )  ดั งนั้ น 
จ าเป็นต้องด าเนินงาน หรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual 
Processing) 
- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในสังกัด ที่ ได้รับ
ผลกระทบ/บาดเจ็บ/เสียชีวิต 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องทราบ โดย
ครอบคลุมประเด็นดังนี ้
 จ านวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ/
บาดเจ็บ/เสียชีวิต 
 ความเสียหายและผลกระทบต่อการด าเนินงานและ
การให้บริการ 
 ทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง หากไม่ด าเนินการ และจ าเป็นต้องด าเนินงาน 
หรือปฏิบัติงานด้วยมือ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในสังกัด 
ให้ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณา
และเห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่องแล้ว 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วนที่
จ าเป็นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1-5 วันข้างหน้า 

หัวหน้าทีมและทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 

 

- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ 
ในการด าเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจ ากัดและ
สภาวะวิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

- รายงานความคืบหนาให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องทราบ พร้อมขออนุมัติการด าเนินงานหรือ
ปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing) ส าหรับ
กระบวนงาน/งานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบ
อย่างสูง หากไม่ด าเนินการในระหว่างที่ทรัพยากรของ
หน่วยงานยังไม่สามารถกอบกู้คืนสู่สภาวะปกติได้ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง (หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง) ได้แก่ 
  สถานทีป่ฏิบัติงานส ารอง 
  วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
  บุคลากรหลัก 
  คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 
 
  ลก. 
  ลก. 
  บด. 
  ผอ.กอง/ศูนย์ 
  ลก., บด., สส. และกองที่
เกี่ยวข้องกบัคู้ค้าฯ 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
- พิจารณาด าเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ 
(Manual) เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ด าเนินการ จะ
ส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ต้อง
ได้รับการอนุมัต ิ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

- ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการส าหรับงาน
เร่ งด่วนที่ ระบุข้างต้น เ พ่ือแจ้งสถานการณ์และ
แนวทางในการบริหารความต่อเนื่องตามเนื้อหาและ
ข้อความที่ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะ
บริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่าง ๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องต้องด าเนินการ 
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ด าเนินการ และเวลา) อย่าง
สม่ าเสมอ 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง  

- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการ 
ส าหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในสังกัด เพ่ือ
รับทราบและด าเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และ
สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

หวัหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก้หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอหรือตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

 
2. การตอบสนองต่อเหตุการณ์ระยะแรก ภายใน 7 วัน 

   การด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะ 7 วันแรกนี้ จะให้ความส าคัญกับการสรร
หาทรัพยากรหลักที่ได้รับผลกระทบ และด าเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติในวันแรก โดยมีขั้นตอนหลักที่คณะบริหาร
ความต่อเนื่องและทีมงานระดับกอง/ศูนย์ ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1 ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และประเมินความ
จ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 
   2.2 ติดตามการจัดหาทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบและจ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง ได้แก่ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่ส าคัญ บุคลากร
หลัก และคู่ค้า/ผู้ให้บริการส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   2.3 ก าหนดให้กลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย เจ้าของกระบวนการส าคัญที่ได้รับผลกระทบ กลับมา
ด าเนินการและให้บริการ 
   2.4 รายงานความคืบหน้าให้คระบริหารความต่อเนื่องระดับกรมฯ และส่วนกลางทราบ 
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ขั้นตอนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนกำร 
วันที่ 2-7 กำรตอบสนองในระยะสั้น 

การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน และปฏิบัติ
ตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
- ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบ ประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่
ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

- ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความพร้อมและข้อจ ากัด
ในการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง ได้แก่ 
  สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
  วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
  บุคลากรหลัก 
  คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 
 
  ลก. 
  ลก. 
  บด. 
  ผอ.กอง/ศูนย์ 
  ลก., บด., สส. และกองที่
เกี่ยวข้องกับคู้ค้าฯ 

 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน ความพร้อม ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะ ใน
การจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

- ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ 
  สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
  วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
  บุคลากรหลัก 
  คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 
  ลก. 
  ลก. 
  บด. 
  ผอ.กอง/ศูนย์ 
  ลก., บด., สส. และกองที่
เกี่ยวข้องกับคู้ค้าฯ 

 

- ด าเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงาน   
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานและให้บริการ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

- ด าเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา 
เพ่ือบริหารความต่อเนื่อง 
  สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
  วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
  บุคลากรหลัก 
  คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 
  ลก. 
  ลก. 
  บด. 
  ผอ.กอง/ศูนย์ 
  ลก., บด., สส. และกองที่
เกี่ยวข้องกับคู้ค้าฯ 

 

-  แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความ หัวหน้าและทีมงานบริหารความ  
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
ต่อเนื่องกับคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ต่อเนื่อง 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่าง ๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องด าเนินการ 
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ด าเนินการ และเวลา) อย่าง
สม่ าเสมอ 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง  

- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการ
ต่อไป ส าหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรในสังกัด 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง ตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

 
3. การตอบสนองต่อเหตุการณ์ และกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงานในระยะเวลาเกิน 1 สัปดาห์ 

   หลังจากที่ได้ด าเนินการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในช่วง 7 วันแรก เพ่ือสร้างความต่อเนื่องใน
การปฏิบัติราชการแล้ว คณะบริการความต่อเนื่องระดับกอง/ศูนย์ ต้องพิจารณาด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ในระยะกลางถึงระยะยาว เพ่ือกอบกู้กระบวนการปฏิบัติงานให้สามารถกลับมาด าเนินการได้ตามปกติ 
โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
   3.1 ติดตามสถานภาพการกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และประเมินระยะเวลาที่
ต้องใช้ในการกลับมาด าเนินงาน หรือให้บริการได้ตามปกติ 
   3.2 ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบและเสียหายจนไม่สามารถน ากลับมาใช้งานได้อีก คณะ
บริหารความต่อเนื่องระดับกอง/ศูนย์ ต้องพิจารณาและจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นมาใช้เพ่ือด าเนินงาน และ
ให้บริการได้ตามปกติทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 
    1) ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน 
      กรณีอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติได้ 
ให้พิจารณาและส ารวจอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลักชั่วคราว ที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานในสภาวะปกติของ
หน่วยงานได้ รวมทั้งพิจารณาซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคารข้ึนใหม่ 
    2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
      ด าเนินการซ่อมแซม หรือจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้รับความ
เสียหาย 
    3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
      ประสานงานกับหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้ง
การร้องขอเอกสารและข้อมูลส าคัญที่ได้รับความเสียหาย จากหน่วยงานภายนอก 
    4) ด้านบุคลากรหลัก 
      ส ารวจบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ และไม่สามารถกลับมาปฏิบัติงาน เพ่ือสรรหา
บุคลากรทดแทนชั่วคราว 
    5) คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      ด าเนินการสรรหาคู่ค้า/ผู้ให้บริการรายใหม่ ทดแทนคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ไม่สามารถ
กลับมาด าเนินงานได้อีก 

3.3 รายงานความคืบหน้าให้คณะบริหารความต่อเนื่องระดับกรมฯ และส่วนกลางทราบ 
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ขั้นตอนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนกำร 
วันที่ 8 กำรตอบสนองในระยะปำนกลำง (1 สัปดำห์) 

การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน และปฏิบัติ
ตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ขัน้ตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
- ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบ และประเมินความจ าเป็นและ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

- ระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ เพ่ือด าเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องทราบถึง
สถานภาพการกอบคู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือ
ด าเนินงานและให้บริการตามปกติ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

- ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้ เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ 
ได้แก่ 
  สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
  วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
  บุคลากรหลัก 
  คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 
  ลก. 
  ลก. 
  บด. 
  ผอ.กอง/ศูนย์ 
  ลก., บด., สส. และกองที่
เกี่ยวข้องกับคู้ค้าฯ 

 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อม
ด้านทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือด าเนินงานและให้บริการ
ตามปกติให้กับบุคลากรในสังกัด 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่าง ๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องด าเนินการ 
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ด าเนินการ และเวลา) อย่าง
สม่ าเสมอ 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง  

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง ตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 
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กำรตอบสนองในระยะยำว (มำกกว่ำ 1 เดือน) 
การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน และปฏิบัติ
ตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
- ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่
ได้รับผลกระทบ และประเมินความจ าเป็นและ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

- ระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ เพ่ือด าเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องทราบถึง
สถานภาพการกอบคู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือ
ด าเนินงานและให้บริการตามปกติ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

- ประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องใช้ เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติ 
ได้แก่ 
  สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
  วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
  บุคลากรหลัก 
  คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 
  ลก. 
  ลก. 
  บด. 
  ผอ.กอง/ศูนย์ 
  ลก., บด., สส. และกองที่
เกี่ยวข้องกับคู้ค้าฯ 

 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อม
ด้านทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือด าเนินงานและให้บริการ
ตามปกติให้กับบุคลากรในสังกัด 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน
ต่าง ๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องด าเนินการ 
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ด าเนินการ และเวลา) อย่าง
สม่ าเสมอ 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง  

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง ตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 
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ภำคผนวก ก 
รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน (BCP Team) ของกองและศูนย์อุตุนิยมวิทยำส่วนภูมิภำค 

 
 
ส่วนกลำง 
BCP Team ส านักงานเลขานุการกรม (ลก.) 

บุลำกรหลัก บทบำท บุคลำกรส ำรอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

นายสราวุธ  สมทรัพย ์
(เลขานุการกรม : ลนก.) 

081 432 7757 หัวหน้าคณะฯ ลก. นางกาญจนา  วรดิเรก 081 580 2857 

น.ส.มาลินี  มีลาภสม 081 361 6378 ผู้ประสานงานคณะฯ 
ลก. 

น.ส.สร้อยฟ้า  ศรีทอง 089 457 0153 

น.ส.มาลินี  มีลาภสม 
 

081 361 6378 หน.ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องด้านช่วย

อ านวยการ 

น.ส.กรรณิการ์  เรืองรังสรรค ์ 089 184 0622 
 

น.ส.เมษา  วัลยาภรณ ์ 064 932 9454 หน.ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องด้านนิติการ 

นายนคร  สุดทะ 094 417 6485 

น.ส.สร้อยฟ้า  ศรีทอง 
 

089 457 0153 หน.ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องด้าน

บริหารงานท่ัวไป 

นางอารีย์  พรหมสุวรรณ 087 982 8884 

นางกาญจนา  วรดิเรก 081 580 2837 หน.ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องด้าน     
การเจ้าหน้าที ่

นางบุญเกตุ  นุชประมลู 087 483 4992 

น.ส.จุรี  พันธุชินรังสิมา 084 474 5558 หน.ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องด้านการเงิน

และบัญช ี

นางปราณี  นิลพานิช 085 019 8740 

น.ส.จิตสุดา  กระจ่างมล 061 189 5699 หน.ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องด้านบริหาร

พัสด ุ

น.ส.วิเรลี  บุญช ู 094 556 5528 

นายศิริชัย  วิโรจนานรุักษ ์ 089 217 7676 หน.ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องด้านงานโรง
พิมพ์และออกแบบ 

น.ส.ดวงกมล  เตมียชาต ิ 081 340 3683 

น.ส.ชลลดา  เชาวนจินดา 092 260 9694 หน.ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องด้าน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

นายประสาทสุข  อุปัชฌาย ์ 064 536 5495 

น.ส.วรินทร์พร  นีลดานุวงศ ์ 089 500 3363 หน.ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องด้าน

ประชาสมัพันธ์ 

นางชนานันท์  จั่นเทศ 089 071 9185 
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BCP Team กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา (คม.) 
บุลำกรหลัก บทบำท บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 
นายส าเริง  มั่นคง 
ผอ.คม. 

089 668 4430 หัวหน้าคณะฯคม. นายสมาน  ใจตรง 089 767 3575 

นางอัญชลี  จี๊เมฆ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
(หฝ.บป.) 

086 624 1663 ผู้ประสานงาน
คณะฯ คม. 

นางธันยนันท์  ฐานมงคงวัฒน์ 087 515 1927 

นายอนุชา  เกิดน้อย 
ผอ.ส่วนผลิตเครื่องมือตรวจ
อากาศ (ผอ.ผค.) 

087 070 3899 หน.ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องส่วนผลิต
เครื่องมือตรวจ

อากาศ 

นายสุรตัน์  โคตรโยธา 089 130 9409 

นายอ ารุงฤทธ์ิ  นิ่มเสมอ 
ผอ.ส่วนมาตรฐานเครื่องมือตรวจ
อากาศ (ผอ.มม.) 

081 870 3297 หน.ทีมฯ ส่วน
มาตรฐานเครื่องมือ

ตรวจอากาศ 

นายโกสินทร์  นวลจุ้ย 086 629 7967 

นายถนอมศักดิ์  รัตนะเหลี่ยม 
ผอ.ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศผิว
พื้นอัตโนมัติ (ผอ.คพ.) 

080 568 9982 หน.ทีมฯ ส่วน
เครื่องมือตรวจ
อากาศผิวพ้ืน 

นายพหล  อุดรสถิตย ์ 081 455 6609 

นายสมพร  พนิชการ 
ผอ.ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศเพื่อ
การบิน (ผอ.คบ.) 

084 010 7117 หน.ทีมฯ ส่วน
เครื่องมือตรวจ

อากาศเพื่อการบิน 

นายสมศักดิ์  พรมสามส ี 089 761 7655 

นายสมาน  ใจตรง 
ผอ.ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศ
ด้วยเรดาร์ (ผอ.คร.) 

089 767 3575 หน.ทีมฯ ส่วน
เครื่องมือตรวจ

อากาศด้วยเรดาร ์

นายอนรรฆวี  ไพเราะ 081 615 4377 
 

นายพิพัฒน์  อาชาทรง 
ผอ.ส่วนวชิาการและวิศวกรรม
เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา (ผอ.วค.) 

095 245 3554 หน.ทีมฯ ส่วน
วิชาการและ

วิศวกรรมเครื่องมือ
อุตุนิยมวิทยา 

ว่าท่ีร้อยตรี มณฑล กระจา่ง 099 416 5645 

นายไพโรจน์  สุวรรณฤทธิ ์
ผอ.ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศช้ัน
บน (ผอ.คช.) 

081 550 1484 หน.ทีมฯ ส่วน
เครื่องมือตรวจ
อากาศช้ันบน 

นายเจษฎา  ลาสุทธิ 085 626 5126 

นายอัญชลี  จี๊เมฆ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
(หฝ.บป.) 

086 624 1663 หน.ทีมฯ ด้านธุรการ
และการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ คม. 

นางธันยนันท์  ฐานมงคงวัฒน์ 087 515 1927 
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BCP Team  กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ (ตอ.) 
บุคลากรหลัก 

บทบาท 
บุคลากรส ารอง 

ช่ือ เบอร์มือถือ ช่ือ เบอร์มือถือ 
นายประสาน  สังวาลเดช 
(ผอ.ตอ.) 

087 674 0038 หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง 

นายชัยณรงค์  ทองก้อน 081 329 8665 

นายยุทธนา  ชาตยาภา 084 495 0001 ผู้ประสานงาน
บริหารความ
ต่อเนื่อง 

นางธนัญชนก  ชาตยาภา                084 082 6781 

นายวิษณุ   อัครพิณ 081 351 5035 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง  ด้าน
การตรวจและเฝ้า
ระวังสภาวะอากาศ 

นายสมศักดิ์  พุ่มมาล ี 089 810 2592 

นายชัยณรงค์  ทองก้อน 081 329 8665 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง  ด้าน
การก ากับ ดูแล 
ปรึกษาแนะน าการ
ปฏิบัติงานของ
สถานีอุตุนิยมวิทยา 

นางสาววันเพ็ญ  ดาวเรือง 081 450 3089 

นายบรรดาล  ทรัพยเ์จรญิ 081 484 3083 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง  ด้าน
การตรวจสอบข้อมลู
อุตุนิยมวิทยา 

นายบรรดาล  ทรัพยเ์จรญิ 081 484 3083 

นายบัญชา  จันทร์สุกร ี 089 088 5115 หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง  ด้าน
การติดตามสภาวะ
อากาศด้วย
เครื่องมือพิเศษ 

นายบัญชา  จันทร์สุกร ี 089 088 5115 

 
 
BCP Team  กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา (บด.) 

บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นายสมภพ วงศ์วิไล 
ผอ.กองบริการดจิิทัล
อุตุนิยมวิทยา 

099 084 7555 หั วหน้ าทีม งานบริหาร
ความต่อเนื่อง 

ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนา
สารสนเทศ 

08-9147-7785 

นางสิริพร คะชะนา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

08-1875-4578 ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง 

นางปทุมพร สวัสดิ์พล 02-744-5440 

น.ส.ธีราภรณ์ ศรีชัย 
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

09-8272-3595 หั วหน้ าทีม งานบริหาร
ค ว า ม ต่ อ เ นื่ อ ง ศู น ย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายกฤดานน แสงสุริยา 09-8272-3595 
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บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นายสุรพงษ์ สารปะ 
ผอ.กลุ่มวิจยัและพัฒนา
สารสนเทศ 

08-9479-8065 หั วหน้ าทีม งานบริหาร
ความต่อเนื่ องกลุ่มวิจั ย
และพัฒนาสารสนเทศ 

นางกมลรัตน์ ศฤงคาร
ภาษิต 

081-804-2160 

นางสาววิระนันท์ โลหะ
สวัสดิ ์
ผอ.สถาบันอุตุนยิมวิทยา 

08-1754-4606 หั วหน้ าทีม งานบริหาร
ความต่ อ เ นื่ อ ง สถ าบั น
อุตุนิยมวิทยา 

นางปณาลี บ ารุงผล 08-6577-2127 

น.ส.สมัฤทธ์ิ สุทธิประภา 
ผอ.ศูนย์โอโซนและรังส ี

099-165-9255 หั วหน้ าทีม งานบริหาร
ความต่อเนื่องศูนย์โอโซน
และรังสี 

นายเจษฎา คูงามมาก 02 3669-378 

นายวัฒนา กันบัว 
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล 

081-557-4508 หั วหน้ าทีม งานบริหาร
ค ว า ม ต่ อ เ นื่ อ ง ศู น ย์
อุตุนิยมวิทยาทะเล 

นายธีระธรรม  
เทพราช 

088-768-8961 

ผอ.กลุ่มบริการสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา 
นายสมชาย แสนแปลง 

02-3993031 หั วหน้ าทีม งานบริหาร
ความต่อเนื่องกลุ่มบริการ
สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 

นางอัญชลีทรัพย์สิงห์ 02-3993031 

นายกฤดานน แสงสุริยา 08-1806-5753 ที ม ง า น บ ริ ห า ร ค ว า ม
ต่อเนื่องศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

น.ส .ขวัญจิต  ประทุม
ภักดิ์ 

08-1304-0310 

น .ส .เ ก ศ ร า ภ ร ณ์  เ ต ช ะ
พิเชฐวนิช 

08-1300-6408 ที ม ง า น บ ริ ห า ร ค ว า ม
ต่อเนื่องศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นายสุธีรัฐ อาชาพานิช 08-1304-0310 

นายโสฬส สวัสดิ์รักษา 08-4446-5905 ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องกลุ่มวิจัยและ
พัฒนาสารสนเทศ 

นางสาวปวภทร  
ภัณฑิราวุฒิ 

08-4446-5905 

นางปณาลี บ ารุงผล 08-6577-2127 ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องสถาบัน
อุตุนิยมวิทยา 

นางจริยา หวันยุโสบ 08-4915-7955 

นางสาววนิดา ทุมมัย 09-1886-2723 ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องสถาบัน
อุตุนิยมวิทยา 

นางศุภมาศ เอี่ยมฉวี 08-9147-7785 

นางเดือนฉาย สีสมุทร 080-587-9722 ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องศูนย์โอโซนและ
รังส ี

นายเจษฎา คูงามมาก 
 

02 3669-378 

นายธีระธรรม เทพราช 088-768-8961 ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ทะเล 

นายภาวัช ศิริโยธา 087-941-2095 

นายอนุชา ศรีเริงหล้า 085-110-1758 ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ทะเล 

  

นางอัญชลี ทรัพย์สิงห ์ 02-3993031 ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องกลุ่มบริการ
สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 

นางทิพวรรณ  
ทรัพย์เจริญ 

02-3993031 
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BCP Team กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว (ฝผ.) 
บุลำกรหลัก บทบำท บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 
นายวินัย  ทองผาสุก 
ผอ.ฝผ. 

061 836 2225 หัวหน้าคณะฯ ฝผ. นายสุกฤษฎิ์  เกิดแสง 085 912 8687 

นายสุกฤษฎิ์  เกิดแสง 085 912 8687 ผู้ประสานงาน
คณะฯ ฝผ. 

นายปฏิญญา  พรโสภณิ 081 339 2764 

นายอ่าวไทย  ปัญญา 081 512 6466 หน.ทีมจัดการด้าน
สถานท่ี 

1. นายโอลัน  น้าวกรศร 
2. นายชาติชาย  คมนามูล 
3. นายสนธยา  รัตนบรุ ี

080 201 9666 
087 245 3884 
085 038 1147 

นายปริยะ  ทันนิเทศ 089 815 9321 รอง หน.ทีมจัดการ
ด้านสถานท่ี 

- - 

นายปฏิญญา  พรโสพิณ 081 339 2754 หน.ทีมงานระบบ
ตรวจ เฝ้าระวัง 

1. นายสัณฑวัฒน์  สุขรังส ี
2. นายธีรเดช  แม้นพยัคฆ ์
3. นายทนงศักดิ์  เต่าทอง 
4. นายคมเพชร  เพชรคงสกุล 

086 534 0484 
087 758 8457 
084 613 2105 
085 578 7290 

นายโสภณ  ชัยลา 085 931 1570 รอง หน.ทีมงาน
ระบบตรวจ       
เฝ้าระวัง 

- - 

นายสนธยา  รตันบุร ี 085 038 1147 หน.ทีมงาน
ระบบสื่อสาร 

1. นายสัณฑวัฒน์ สุขรังษี 
2. นายทรงศักดิ์ เต่าทอง 
3. นางวัลย์ลิกา  เวชบรรเทิง 

086 534 0484 
084 613 2105 
081 890 1247 

นายคมเพชร  เพชรคงสกลุ 085 578 7290 รอง หน.ทีมงาน
ระบบสื่อสาร 

- - 

นายสุกฤษฏิ์  เกิดแสง 085 912 8687 หน.ทีมงานระบบ 
เผยแพร่ บริการ 

1. นายชาติชาย  คมนามูล 
2. นางวัลย์ลิกา  เวชบันเทิง 
3. นายจิราธิป  ตุ่นภักด ี

087 245 3884 
081 890 1247 
083 958 3691 

นางสาวสุรางคนา  จงสวัสดิ ์ 085 407 6759 รอง หน.ทีมงาน
ระบบเผยแพร่ 

บริการ 

- - 

 
BCP Team  กองพยากรณ์อากาศ 

บุลำกรหลัก บทบำท บุคลำกรส ำรอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

นายเมธี  มหายศนันท์ 
ผอ.พอ. 

089-5523823 
 

หัวหน้าคณะฯ พอ. นายสมควร  ต้นจาน 085-7789542 
 

นายกมล พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 
ผอ.ส่วนวิเคราะห์ข้อมลูเรดาร์และ
ดาวเทียม (รด.) 

091-8193266 ผู้ประสานงาน
คณะฯ พอ. 

น.ส.จันจุดา  พรศร ี 081-2072901 

นายทวีศักดิ์  จันทบุร ี
ผอ.ส่วนแผนท่ีอุตุนิยมวิทยา (ผท.) 

085-5653916 หน.ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง กลุ่มผลิต
แผนที่ฯ และการ

ให้บริการ 

น.ส.สุจติรา อาฆราช 095-4290634 
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บุลำกรหลัก บทบำท บุคลำกรส ำรอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

นางกมลา พิริยะชัยวรกุล 
ผอ.ส่วนบริการข้อมลูสารสนเทศ
พยากรณ์อากาศ (บพ.) 

089-288829, 
02-7444023 
 

หน.ทีมฯ กลุ่ม
บริการสารสนเทศ
พยากรณ์อากาศ 

นายธนิกพงศ์  เศรษฐหิรัญ
กุล 

086-3585475 

นายสมควร ต้นจาน 
ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง 
(พก.) 

085-7789542 
 

หน.ทีมฯ กลุ่ม
พยากรณ์อากาศ 

และประกาศเตือน
ภัยธรรมชาต ิ

บุญธรรม ตั้งล้ าเลิศ 0814284829 

นายกมล พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 
ผอ.รด. 

091-8193266 หน.ทีมฯ กลุ่ม
ติดตามสภาวะ

อากาศ 

นายพีรณัฐ หลงสมบญุ 095-7197031 
 

นายสมควร ต้นจาน 
 

085-7789542 
 

หน.ทีมฯ กลุ่มผลิต
และเผยแพร่

แบบจ าลองเชิง
ตัวเลข 

นายชัชชัย  ไชยแสน 081-6461381 

นางสมพร  เลศิพลาพงศ ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
(หฝ.บป.) 

089-5174083 หน.ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องด้านการ
รายงานผลการ

ปฏิบัติราชการ พอ. 

น.ส.นุศรา  สุทธิมาตร ์ 086-8704812 

 
 
BCP Team  กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

บุลำกรหลัก บทบำท บุคลำกรส ำรอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

นายอนุรัตน์  ศฤงคารภาษิต 
ผอ.พน. 

089 181 4509 หัวหน้าคณะฯ พน. น.ส.พัชรา  เพชรวิโรจน์ชัย 085 144 1327 

น.ส.พัชรา  เพชรวิโรจน์ชัย 085 144 1327 ผู้ประสานงาน
คณะฯ พน. 

น.ส.โสธรัตน์  อินทรส์ว่าง 089 745 9545 

น.ส.พัชรา  เพชรวิโรจน์ชัย 
ผอ.ส่วนวิจัยและความร่วมมือทาง
วิชาการ (วร.) 

085 144 1327 หน.ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง วร. 

น.ส.เกษรินตร์  ห่านประเสริฐ 081 628 8795 

นางภาณุมาศ  ลิ่วเจริญทรัพย ์
ผอ.กลุ่มวเิทศสัมพันธ์ (วท.) 

086 182 8347 หน.ทีมฯ วท. น.ส.หทัยชนก  เงินด ี 081 165 4142 

นางจอมขวัญ  สักกามาตย ์
ผอ.ศูนย์ภมูิอากาศ (ภก.) 

091 7628259 หน.ทีมฯ ภก. น.ส.ฤทัยกาญจน์  บัวเผียน 061 774 4001 

น.ส.โสธรัตน์  อินทรส์ว่าง 
ผอ.ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร 
(กษ.) 

089 745 9545 หน.ทีมฯ กษ. นายเทวินทร์  โจมทา 0847586131 

นางรัตนา  ประค ามินทร ์
ผอ.ส่วนอุตุนิยมวิทยาอุทก 

086 896 0829 หน.ทีมฯ อท. นายวิโรจน์  ลิ่วเจรญิทรัพย ์ 086 565 8347 

น.ส.ดารัตน์  ศรีจันทร ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
(หฝ.บป.) 

081 806 5550 หน.ทีมฯ ด้านธุรการ
และการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ พน. 

นางกัณฐกา  ทองค าดี 083 713 5477 
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BCP Team กองสื่อสาร 
บุลำกรหลัก บทบำท บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 
นายอมร  แก้วมรกต 
ผู้อ านวยการกองสื่อสาร 

08 1828 1323 หัวหน้าคณะฯ สส. นางวัฒนา สิงห์ตุ้ย 08 1722 3345 

นายจิรพัฒน ์ทรงฤกษ์ 
ผอ.ส่วนสื่อสารอตุุนิยมวิทยาใน
ประเทศ (สน.) 

08 1611 1539 หน.ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง สน. 

นางนภาวรรณ์ ชุ่มทรวง 09 5521 5210 

นายวัชระ ยังผ่อง 
ผอ.ส่วนเครือข่ายสื่อสารและ
อินเทอร์เน็ต (คอ.) 

08 7517 7534 หน.ทีมฯ คอ. นายโสภณ สมบรูณส์ิน 08 1279 1440 

นางวัฒนา สิงห์ตุ้ย 
ผอ.ศูนย์โทรคมนาคม
อุตุนิยมวิทยาแห่งภมูิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ทอ.) 

08  1722 3345 หน.ทีมฯ ทอ. นายอนวัช โตเพ่งพัฒน์ 08 1622 5910 

นายนิพนธ์ บุตรดี 
ผอ.ส่วนช่างเทคนิคกระจายข่าวเพื่อ
การบินและเรือเดินทะเล (ทก.) 

08 4754 8063 หน.ทีมฯ ทก. น.ส.สงวนวงค์ บญุสอาด 08 6005 4123 

นายสมเกียรติ  พนิชยการ 
ผอ.ส่วนเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
(ทท.) 

08 1829 2597 หน.ทีมฯ ทท. นายปฏิศักดิ์ สอนเขียว 08 1556 5961 

นายวินิจ  ปินตา 
ผอ.ส่วนไฟฟ้าและคอมพิวเตอร ์

08 4804 7583 หน.ทีมฯ ฟค. นายพิเชษ เส็งเอี่ยม 08 6472 4452 

นางทองพรรณ  นิลเกต ุ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
(หฝ.บป.) 

08 6780 3139 หน.ทีมฯ ด้านธุรการและ
การรายงานผลการปฏิบตัิ

ราชการ สส. 

นางบุญชื่น  สัจวรรณ 08 9235 8394 

 
BCP Team กองอุตุนิยมวิทยาการบิน 

บุลำกรหลัก บทบำท บุคลำกรส ำรอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

นายนัฐวุฒิ  แดนด ี
ผอ.กบ. 

080 945 5223 หัวหน้าคณะฯ กบ. นายบัญชา  แก้วงาม 082 555 9625 

นายบัญชา  แก้วงาม 
ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน 
(พบ.) 

082 555 9625 ผู้ประสานงาน
คณะฯ กบ. 

นายอภิญญา  จิตรแจ้ง 098 278 5958 

นายโอฬาร  จิรชีวะ 
ผอ.ส่วนตรวจอากาศการบิน
สุวรรณภมูิ (บภ.) 

081 480 7904 หน.ทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง บภ. 

นายคมสันต์  ผาศริ ิ 081 054 5025 

นายวิทยา  เรืองชาตร ี
ผอ.ส่วนตรวจอากาศการบิน 
ดอนเมือง (บม.) 

089 518 6601 หน.ทีมฯ บม. นายสัมฤทธ์ิ  แตงสุวรรณ 082 954 6065 

น.ส.ณิชาดา  กาญจนปถว ี
ผอ.ส่วนแผนท่ีอากาศการบิน 
(ผบ.) 

090 556 2454 หน.ทีมฯ ผบ. นายอนันต์  ต่ายเทศ 081 929 7881 



 
 

58 

บุลำกรหลัก บทบำท บุคลำกรส ำรอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

นายบัญชา  แก้วงาม 
ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน 
(พบ.) 

082 555 9625 หน.ทีมฯ พบ. นายอภิญญา  จิตรแจ้ง 098 278 5958 

น.ส.รัศมี  ด ารงเกียรติวัฒนา 
ผอ.ส่วนตดิตามสภาวะอากาศ 
การบิน (ตบ.) 

089 057 3918 หน.ทีมฯ ตบ. นางปวีณา  พะนิโคดม 094 4749 3003 

นางทิตยา  พงษ์พัฒน์ 
ผอ.ส่วนตรวจและเฝ้าระวังด้วย
เครื่องมือพิเศษ (ฝพ.) 

065 076 7898 หน.ทีมฯ ฝพ. นายรัฐพล  น้อยพลาย 081 816 8574 

นายภุชพันธุ์  ศิริทรัพย ์
ผอ.ส่วนวิจัยและพัฒนาอากาศ
การบิน (วบ.) 

089 776 6044 หน.ทีมฯ วบ. น.ส.นิภาธร  กิจพณิชยกุล 093 661 4554 

น.ส.ทิพย์สดุาวรรณ  รื่นจินดา 
ผอ.ส่วนมาตรฐานอุตุนิยมวิทยา
การบิน (มบ.) 

085 811 5009 หน.ทีมฯ มบ. น.ส.ฤทัยรตัน์  เจรญิมาก 082 995 5957 

นางจันทร์เพ็ญ  กล้าณรงค ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
(หฝ.บป.) 

081 131 9850 หน.ทีมฯ ด้านธุรการ
และการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ กบ. 

น.ส.ปิยกาญจน์  ส าราญจริง 097 949 7949 

 
 
ส่วนภูมิภำค 
BCP Team  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศบ.) 

บุคลำกรหลัก  บทบำท  บุคลำกรส ำรอง  

ชื่อ  เบอร์มือถือ ชื่อ  เบอร์มือถือ  

น.ส.ชลาลัย  แจ่มผล 
(ผอ.ศบ.)  

08 1844 8807 หัวหน้าทีมงานบริหาร 
ความต่อเนื่อง ศบ. 

นายมนูญ  โดะโอย 
(ผอ.สพ.)  

083 433 6251 

นายสามารถ  ปลอดกระโทก 
(ผอ.ฝส.)  

094 264 8381 ผู้ประสานคณะท างาน 
ทีมงานบริหารความ 

ต่อเนื่อง ศบ. 

นายเสริมศริิ ศรีโย 
(พอต.ชง.)  

086 647 7478 

นายสุรชัย  ภูนางดาว 
(ผอ.ตต.)  

093 475 8375 ทีมงานบริหารความ 
ต่อเนื่อง 

นายวโรดม  ศรีใส 
(พอต.ปง.)  

084 411 1681 

นางณิชกานต์ หลวงจันทร ์
(ผอ.สส.)  

062 902 8258 ทีมงานบริหารความ 
ต่อเนื่อง 

นางกัญญาณัฐ  ไวโสภา 
(พอต.ชง.)  

081 788 4708 

นายรักษพล พอจิต  
(ผอ.พบ.)  

089 553 6699 ทีมงานบริหารความ 
ต่อเนื่อง 

นายอานนท์  แก่นบัว  
(นอต.ปก.)  

089-996-9607 
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บุคลำกรหลัก  บทบำท  บุคลำกรส ำรอง  

ชื่อ  เบอร์มือถือ ชื่อ  เบอร์มือถือ  

นายบุญเพ็ง พิลาวรรณ ์
(นฟฟ.ชง.)  

087 214 8076 ทีมงานบริหารความ 
ต่อเนื่อง 

นายวศิน  อหันทริก 
(นฟฟ.ชง.)  

087 403 4500 

นายกู้เกียรติ สูญราช 
(นอต.ปก.)  
  

089 394 2883 
 

ทีมงานบริหารความ 
ต่อเนื่อง 

นายฐินันท์  ธีระวัช รานนท์ 
(พอต.ชง.)  

089 710 1460 

นายชิดชนก ผลโภค   
(ผอ.สอต.ขอนแก่น)  
  

092 246 0104 
 

ทีมงานบริหารความ 
ต่อเนื่อง 

นายสุรยิา เสาร่อน 
(พอต.ชง.)  

080 476 4071 

 
 
BCP Team  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ศล.) 

บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

นายปรเมศร์  อมาตยกุล 
ผอ.ศล. 

062 604 4416 หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่อง 

นายประเสริฐ  ปุราถานัง 095 083 5651 

นายประเสริฐ  ปุราถานัง 095 083 5651 ผู้ประสานงาน
บริหารความ
ต่อเนื่อง 

นายวรศักดิ์  ส าเริง 
 

098 154 9299 

นางอรนุช  ทองศรี 094 274 2288 หัวหน้าทีมงาน
บริหารความ
ต่อเนื่องด้านการ
พยากรณ์อากาศและ
เตือนภัย 

นางวาสนา  จันดียืน 089 281 8508 

นายเรวัต  โตกพุดซา 086 875 3692 หัวหน้าทีมงาน
บริหารความ
ต่อเนื่องด้านการ
พยากรณ์อากาศการ
บิน 

นายศริตวรรธน์ นันทกมล
วารี 

095 795 6595 

นายประเสริฐ  ปุราถานัง 095 083 5651 หัวหน้าทีมงาน
บริหารความ
ต่อเนื่องด้านการ
ตรวจอากาศการบิน 

น.ส.ภัทราพร  เตโจ 095 465 0778 

นายวรศักดิ์  ส าเริง 
 

098 154 9299 หัวหน้าทีมงาน
บริหารความ
ต่อเนื่องด้านการ
ตรวจอากาศผิวพ้ืน 

1. นายพงษ์ศักดิ์  ทาลา 
2. นายรัชชานนท ์โคตรศิรสิกลุ 

066 045 3995 
064 625 5472 

นายวิชัย  หาญชัย 081 073 4543 หัวหน้าทีมงาน
บริหารความ

น.ส.ศุภลักษณ ์ จันทวงศ ์ 061 640 4189 
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บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

ต่อเนื่องด้านการ
ตรวจอากาศด้วย
เรดาร ์

นายธันยนันท์  สิริชาติธรรมโชต ิ 081 876 4503 หัวหน้าทีมงาน
บริหารความ
ต่อเนื่องด้านการ
บริการข้อมลู
อุตุนิยมวิทยา 

นางบุศรินทร ์ เทอดินนิค 087 250 5022 

นางทัศนีย์  ศิริยม 086 651 9654 หัวหน้าทีมงาน
บริหารความ
ต่อเนื่องด้านการ
บริหารด้าน
งบประมาณ 

น.ส.ปรียพร  ศรีจ าปา 093 427 8921 

นางทัศนีย์  ศิริยม 086 6519 654 หัวหน้าทีมงาน
บริหารความ
ต่อเนื่องด้านงานสาร
บรรณ 

น.ส.อุษณีย ์ แจ้งคล้อย 091 470 7699 

 
 
BCP Team  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ศต.) 

บุคลำกรหลัก บทบำท บุคลำกรส ำรอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

นางรุ่งรวี   อ้นคต 
ผอ.ศต. 

089 289 6260 หัวหน้าทีมงาน
บริหารความ
ต่อเนื่อง 

นายวีระ  สม่าหล ี 086 956 2977 

นางสาวนงนุช  แซห่ลิม 086 282 0702 ผู้ประสานงานคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่อง 

น.ส. วรัญรดา แก่นบุญ 092 149 5515 

นายวีระ  สม่าหล ี 086 956 2977 คณะบริหารความ
ต่อเนื่อง. 

นายเมธาวี  นวลละออง 081 569 4839 

นายสุพัฒน์  สมใจ 089 196 1019 คณะบริหารความ
ต่อเนื่อง. 

นายชนเทพ  เรืองฤทธิ์ 094 883 5454 

นายบุญเส็ง  อ่อนน้อม 081 956 4121 คณะบริหารความ
ต่อเนื่อง. 

นายอรัญ  จางอิสระกุล 086 954 4675 

นายไพรัช เนียมแตง 095 257 5948 คณะบริหารความ
ต่อเนื่อง. 

นายณรงค์ศักดิ์  ก ารูป 084 445 6512 

นายโสภณ  สังข์แก้ว 089 646 4107 คณะบริหารความ
ต่อเนื่อง. 

นายเจนวิทย์  สุขกา 087 399 7878 

นายโชคชัย  ภัทรพงศ์ไพศาล 087 025 3718 คณะบริหารความ
ต่อเนื่อง. 

นายอาสิ  ปันดีกา 085 080 8003 

นายคมสัน  อ่อนชัย 080 521 9416 คณะบริหารความ
ต่อเนื่อง. 

นายธีรพนธ์  พอกเพิ่มด ี 086 682 5836 
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BCP Team  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) 
บุคลำกรหลัก 

บทบำท 
บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 
น.ส.พะเยาว์  เมืองงาม 
ผอ.ศอ. 

085 130 6922 หัวหน้าคณะฯ ศอ. นายสมภพ  วิสุทธิศิร ิ 081 2013919 

นายสมภพ วิสุทธิศิร ิ 081 201 3919 ผู้ประสานงาน
คณะฯ ศอ. 

นายเรืองศิลป์ อัดโดดดร 093 661 6360 

นายจิระพันธ์  จินรตัน ์ 086 685 4899 หน.ทีมจัดการด้าน
สถานท่ี 

1. นายปวริศร เพชรรัตน ์
2. นายณรงค์พล  ทองสังข์ 
3. นายวีระยุทธ  นาถนฤมล 
4. นางศิริลักษณ์  มีข า 
5. นายณัทพล  โชยทอง 

081 540 7071 
086 695 7621 
086 622 8305 
086 963 6283 
084 198 9852 

นายโชคชัย  ชุมนุ้ย 088 399 7244 รอง หน.ทีมจัดการ
ด้านสถานท่ี 

- - 

นายเรืองศิลป์  อัดโดดดร 093 661 6360 หน.ทีมงานระบบ
ตรวจ เฝ้าระวังและ
ติดตาม 

1. นางสมพัตสร  นัยนารัตน ์
2. น.ส.หัสยา  อินต๊ะ 
3. น.ส.พณธร  เรณมุาศ 
4. น.ส.สุโรยา  แกมะ 
5. น.ส.นิอีฟวา  หะยินิมะ 

084 214 5260 
080 399 3995 
087 924 2603 
098 736 4693 
092 125 1666 

นายจิรศักดิ์  ทองสันต ิ 089 599 2884 รอง หน.ทีมงาน
ระบบตรวจ เฝา้
ระวังและติดตาม 

- - 

นายนเรศ  จันทนา 086 685 4899 รอง หน.ทีมงาน
ระบบตรวจ เฝา้
ระวังและติดตาม
สภาวะอากาศ 

- - 

นายจิระพันธ์  จินรตัน ์ 086 751 5407 หน.ทีมงาน
ระบบสื่อสาร 

1. นายอนุศักดิ์  ศรีชัยชนะ 
2. นายธานี  เส้งส่ง 
3. นายจิรพงษ์  ไกร 
4. นายสุวิทย์  อัญชล ี
5. นายธิติพล  ศรีไตรรัตน ์

085 893 7189 
094 713 4831 
089 887 6254 
087 796 8564 
083 991 1321 

นายชูเกียรติ  ปรีชาชาญ 086 963 2218 รอง หน.ทีมงาน
ระบบสื่อสาร 

- - 

นายสมภพ  วิสุทธิศิร ิ 081 201 3919 หน.ทีมงานพยากรณ์
อากาศและเตือนภัย
ธรรมชาต ิ

1. ว่าที่ ร.ต.หญิงพัชรี  ประเทศ 
2. นายณรงค์พล  ทองสังข์ 
3. นายธิติพล  ศรีไตรรัตน ์
4. น.ส.อรนิชา  พันธุรัตน ์
5. นายชานุพงษ์  พจนไกร 
6. นายรพีภูมิพฒัน์  เสมอภพ 

098 952 4387 
086 695 7621 
083 991 1321 
080 540 7593 
089 467 4007 
089 044 4667 

นายโชคชัย  ชุมนุ้ย 088 399 7244 รอง หน.ทีมงาน
พยากรณ์อากาศและ
เตือนภัยธรรมชาต ิ

- - 

น.ส.ชวนพิศ  เงินฉลาด 0851 181 369 รอง หน.ทีมงาน
พยากรณ์อากาศและ
เตือนภัยธรรมชาต ิ

- - 
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บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 
ชื่อ เบอร์มือถือ ชื่อ เบอร์มือถือ 

นายวีระชัย  อุปลา 089 595 1995 หน.ทีมงานระบบ
สารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา 
เผยแพร่และบริการ 

1. นางวาสนา  ทองสันติ 
2. น.ส.เสาวคนธ์  อินพล 
3. นางศิริลักษณ์  มีข า 
4. น.ส.นฤมล  ประทุมวัลย ์
5. น.ส.ปวีณ์นุช  สุขแจ่ม 
6. น.ส.สุรี  แซ่จุ่ง 
7. น.ส.ปัตมาพร  บุญสนอง 

064 043 1212 
089 649 2909 
086 963 6283 
088 169 3647 
090 172 1266 
093 619 4515 
086 964 4768 

นายจรัญ  แสงสุนทร 080 222 0656 รอง หน.ทีมงาน
ระบบสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา 
เผยแพร่และบริการ 

- - 

น.ส.สุจินนา  กันตาโพธิ ์ 086 962 4302 รอง หน.ทีมงาน
ระบบสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา 
เผยแพร่และบริการ 

- - 

 
 
BCP Team  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (ศน.) 

บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ 
(ผู้อ านวยการศูนย์อตุุนิยมวิทยา
ภาคเหนือ) 

062 545 6751 หัวหน้าทีมงาน
บริหารความ
ต่อเนื่อง 

นางเพ็ญศิริ ตรีสตัย ์
(ผู้อ านวยการส่วนพยากรณ์
อากาศ) 

064 350 2291 

นางเพญ็ศริิ ตรสีัตย ์
(ผู้อ านวยการส่วนพยากรณ์อากาศ) 

064 350 2291 ทีมงานบรหิารความ
ต่อเนื่อง 

นายวรพจน ์คุณาวิวัฒนางกูร 
(นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการ
พิเศษ) 

083 946 6423 

นายนิทัศน์ วัฒนธรรม 
(ผู้อ านวยการส่วนสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา) 

080 061 5475 ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

นางสุนันทา สิงห์ขร 
(เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา
ช านาญงาน) 

089 434 0905 

นายนิพจน์ วิชาจารย ์
(ผู้อ านวยการส่วนเฝ้าระวัง
สภาวะอากาศ) 

081 595 7727 ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

นายจ ารสั อุประ 
(เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา
ช านาญงาน) 

081 530 3670 

ว่าท่ี ร.ต.บุญส่ง โตม่วง 
(ผู้อ านวยการส่วนสื่อสารและ
เครื่องมือ) 

081 252 4159 ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

นายชลวิทย์ เชิดโฉม 
(นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน) 
 

085 029 1789 

นายสราวุธ ยงค์พิทักษ์วัฒนา 
(ผู้อ านวยการส่วนติดตามสภาวะ
อากาศ) 

089 758 4646 ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

น.ส.เพ็ญศิริ แตงฉ่ า 
(เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา
ช านาญงาน) 

081 766 8991 

นางพรนภา ทองด้วง 
(นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการส่วน
พยากรณ์อากาศการบิน) 

086 689 6965 ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

นางกรรณิการ์ พูลเจริญศิลป ์
(นักอุตุนิยมวิทยาช านาญ
การ) 
 

088 252 2567 
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บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 

ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 

นางกัญญาภัทร เพ็ญต่าย 
(เจ้าหน้าท่ีอุตุนิยมวิทยาช านาญ
งาน ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการ
ส่วนตรวจอากาศการบิน) 

081 603 3245 ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

น.ส.ปวีณา เผ่าตัน 
(เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา
ปฏิบัติงาน) 
 

089 813 7150 

นางธมกร จันทร์ราดา 
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป) 
 

088 251 9458 ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

น.ส.รตันาพร ศรีกณุะ 
(เจ้าพนักงานธุรการช านาญ
งาน) 

081 169 7042 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

64 

ภำคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนและมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

ของกรมอุตุนิยมวิทยำ 
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ประกำศกรมอุตุนิยมวิทยำและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับแนวทำงกำรปฏิบัติภำยใต้สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
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ตัวอย่ำงสื่อประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงกำรรับรู้และเข้ำใจถึงมำตรกำรควบคุมสถำนกำรณ์และกำรปฏิบัติภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) 
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ภำคผนวก ค 
Strategy Map แผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องส ำหรับบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต 
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ภำคผนวก ง 
รำยช่ือคณะกรรมกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตกรมอุตุนิยมวิทยำ 

 
 1. ว่าที่ ร.ต.ธนะสิทธิ์  เอี่ยมอนันชัย  ประธานกรรมการ 
  รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายบริหาร 
 2. นางสาวผุสดี  คงสมบูรณ์โชค  กรรมการ 
  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 3. นายส าเริง  มั่นคง  กรรมการ 
  ผู้อ านวยการกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
 4. นายประสาน  สังวาลเดช  กรรมการ 
  ผู้อ านวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 
 5. นายสมภพ  วงศ์วิไล  กรรมการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา 
 6. นายวินัย  ทองผาสุข  กรรมการ 
  ผู้อ านวยการกองเฝ้าระวังแผนดินไหว 
 7. นายเมธี  มหายศนันท์  กรรมการ 
  ผู้อ านวยการกองพยากรณ์อากาศ 
 8. นายอนุรัตน์  ศฤงคารภาษิต  กรรมการ 
  ผู้อ านวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
 9. นายอมร  แก้วมรกต  กรรมการ 
  ผู้อ านวยการกองสื่อสาร 
 10. นายนัฐวุฒิ  แดนดี  กรรมการ 
  ผู้อ านวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน 
 12. นางสาวชลาลัย  แจ่มผล  กรรมการ 
  ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 13. นายปรเมศร์  อมาตยกุล  กรรมการ 
  ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 14. นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม  กรรมการ 
  ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 15. นางรุ่งรวี  อ้นคต  กรรมการ 
  ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
 16. นายธนาวุฒิ  ปัญจภรณ์อุดมลาภ  กรรมการ 
  ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
 17. นายสราวุธ  สมทรัพย์  กรรมการและเลขานุการ 
  เลขานุการกรม 
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 18. นางสาวมาลินี  มีลาภสม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ 
 19. นายประสาทสุข  อุปัชฌาย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 20. นางชนานันท์  จั่นเทศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ 
 21. นางอารีย์  พรหมสุวรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 22. นางสาวดวงกมล  เตมียชาติ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นายช่างพิมพ์ช านาญงาน 
 23. นางสาวสุภาพร  หมื่นจิตร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 24. นางสาวมรุกัญญา  แตงโสภา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
 25. นางสาวอนงลักษณ์  จิรกาลวสาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 26. นางสาวพิยดา  สิทธิโชควณิช  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 27. นางสาวนัฐชญา  ไม้เกตุ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
 28. นางสาวปัญจนา  แก้วนาค  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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กรมอตุุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและลังคม 
เลขท่ี 4353  ถนนสุขุมวิท  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ  10260 
โทรศัพท์  0 2399 4566,  0 2399 4568-74   โทรสาร  0 2361 3180 

 


